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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.02.2017

K002230
Spisová značka: 4K/78/2011
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: TECHNOLOGIE-EKO-SERVIS s.r.o., so sídlom Štefánikova
94/715, 900 01 Modra, IČO: 35 700 726, správcom ktorého je: ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, uznesením zo dňa 16.11.2016,
č.k. 4K/78/2011 - 496, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 13.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K002231
Spisová značka: 4K/79/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAMDA-MODRA spoločnosť
s.r.o., so sídlom Šúrska 34, 900 01 Modra, IČO: 00 588 911, správcom ktorého je: JUDr. Ján Polomský, so sídlom
kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383, uznesením zo dňa 13.12.2011, č.k. 4K/79/2011 423, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 117 249,23 €. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K002232
Spisová značka: 4K/22/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CODECON spol. s r.o., so sídlom
Rovinka 325, 900 41 Rovinka, IČO: 00 685 020, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom Záhradnícka
41, 821 08 Bratislava, značka správcu S207, uznesením zo dňa 23.11.2016, č.k. 4K/22/2011 - 268, potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24
Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 90 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
16.12.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K002233
Spisová značka: 4K/94/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ITALIAN SHOES s.r.o., so sídlom
Mierová 172, 821 05 Bratislava, IČO: 36 236 691, správcom ktorého je: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie
Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu 1211, uznesením zo dňa 23.11.2016, č.k. 4K/94/2011 - 257, potvrdil
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829
24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 340 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
16.12.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, 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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K002234
Spisová značka: 3K/39/2009
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: SIRIUS SLOVAKIA, a. s., so sídlom Jantárová 25, 851 10
Bratislava, IČO: 35 717 688 správcom ktorého je JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelária Hlohová 10, 821 07
Bratislava, zn. správcu: S 1383, uznesením zo dňa 26.9.2016, č. k. 3K/39/2009, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K002235
Spisová značka: 4K/39/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K-1 ENGINEERING s.r.o., so
sídlom Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie, IČO: 35 878 291, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom
kancelárie Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu S1406, uznesením zo dňa 24.11.2016,
č.k. 4K/39/2013 - 597, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume
260 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K002236
Spisová značka: 4K/4/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Richter - C.A.S., nar.
01.11.1971, s miestom podnikania Dunajská 4516/66, 811 08 Bratislava, IČO: 40 367 151, správcom ktorého je:
JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S1587,
uznesením zo dňa 24.11.2016, č.k. 4K/4/2013 - 188, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s
pohľadávkami v celkovej sume 182,98 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K002237
Spisová značka: 8K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Martišková, nar. 09.07.2016,
Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Andrea Martišková, nar.
09.07.2016, Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Andrea Martišková, nar. 09.07.2016, Lotosová 1027/5,
900 45 Malinovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002238
Spisová značka: 8K/68/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Igor Adam, nar. 07.11.1977 A. Gwerkovej 13, 851
05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BAT Engineering a.s., Grösslingová 10, 811 09
Bratislava, IČO: 46 090 215,
rozhodol
Súd konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002239
Spisová značka: 8K/10/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FISTO trade, s. r. o., so sídlom
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 44 978 952, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom
kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 1623
rozhodol
I.

Súd uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.12.2016, č. k. 8K/10/2016-464, z r u š u j e.

II.
Poučenie:

Súd konkurz zrušuje.

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní, 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
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nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť3predložené 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
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Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní, 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 23.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002240
Spisová značka: 1K/21/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ELEKTRIK +, s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 720 836, správcom ktorého je JUDr. Ing.
Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu ELEKTRIK +, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Priemyselná 9, 965 01
Ladomerská Vieska, IČO: 36 720 836 pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená. (§ 102 ods. 3 ZKR)
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
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).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002241
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bc. Peter Janák, nar. 04. 09.
1976, trvale bytom ČSA 56, 962 31 Sliač, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jana Živická, so sídlom
kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1777, o návrhu odvolaného správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
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4 v sume 398,32 Eur.
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Súd p r i z n á v a spoločnosti Konkurzný správca, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 746 762, značka správcu S 1189, ako odvolanému správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 398,32 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002242
Spisová značka: 2K/52/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Janáková, nar. 12. 03.
1962, bytom 962 31 Sliač, ČSA 56, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom
kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S527, o návrhu schôdze veriteľov na
výmenu správcu, takto
rozhodol
I.
Súd o d v o l á v a Mgr. Roberta Antala, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S527 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
II.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Juraja Rybára, so sídlom kancelárie
Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002243
Spisová značka: 2K/52/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Janáková, nar. 12. 03.
1962, bytom 962 31 Sliač, ČSA 56, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom
kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S527, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a Mgr. Robertovi Antalovi, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S527, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania
prvej schôdze veriteľov v sume 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002244
Spisová značka: 1K/79/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mikuláš Rácz, nar.
31.08.1959, bytom Garbiarska 4, 984 01 Lučenec, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Daniel Janšo, so
sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1500, o návrhu správcu na priznanie
Vydávaza
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
zákona č.takto
200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
paušálnej odmeny
výkon funkcie
do konania
prvej
schôdze
veriteľov,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

5

Obchodný vestník 22/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.02.2017

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mikuláš Rácz, nar.
31.08.1959, bytom Garbiarska 4, 984 01 Lučenec, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Daniel Janšo, so
sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1500, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Danielovi Janšovi, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S
1500, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov v sume 3485,37 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002245
Spisová značka: 4K/66/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833 likvidátor dlžníka Strana TIP so sídlom Dolná 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 310 342, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Strana TIP so sídlom Dolná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 310 342.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002246
Spisová značka: 4K/51/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eva Mútňanová, nar. 10. 12.
1959, trvale bytom Lúčna 2647/5, 977 03 Brezno, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavla Baloga, so
sídlom kancelárie Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, značka správcu S 669, o návrhu schôdze veriteľov na
výmenu správcu, takto
rozhodol
I.
Súd o d v o l á v a JUDr. Pavla Baloga, so sídlom kancelárie Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota,
značka správcu S 669 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
II.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Luciu Fabriciusovú, so sídlom
kancelárie J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1801.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

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 26.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002247
Spisová značka: 4K/51/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eva Mútňanová, nar. 10. 12.
1959, trvale bytom Lúčna 2647/5, 977 03 Brezno, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavla Baloga, so
sídlom kancelárie Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, značka správcu S 669, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd nepriznáva JUDr. Pavlovi Balogovi, so sídlom kancelárie Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, značka
správcu S 669 ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu Eva Mútňanová, nar. 10. 12. 1959, trvale bytom Lúčna
2647/5, 977 03 Brezno paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K002248
Spisová značka: 26K/77/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: RESUSTIC - ZEMPLÍN s.r.o., so sídlom: Nemocničná
2407, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 592 269 o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom:
Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpená: Tomaš Kušnír, s.r.o., advokátska kancelária,
so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 316 843 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol

Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom:
Pajštúnska č. 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 do pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok na tunajšom súde pod č. 11/1 a 11/2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka 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 na Okresnom súde Košice I.
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).
Okresný súd Košice I dňa 26.1.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K002249
Spisová značka: 26K/42/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LAYLA MOON s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čermeľské
prielohy 1386/7, 040 01 Košice, IČO: 36 704 661, zast. likvidátorom MUDr. Július Kazimír, Čermeľské prielohy
1386/7, 040 01 Košice, zast. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO:
36 862 746 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12
Košice, značka správcu: S1015, odmenu vo výške 663,88 EUR.
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, značka
správcu: S1015, náhradu preukázaných výdavkov.
MUDr. Július Kazimír, Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice, vykonávajúci naposledy funkciu konateľa dlžníka
od 30.11.2006 do súčasnosti je povinný zaplatiť odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 EUR do
rúk predbežného správcu: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, značka správcu:
S1015, do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od 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 na Okresnom súde Košice I.
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).

Okresný súd Košice I dňa 26.1.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K002250
Spisová značka: 26K/65/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Pavol Jabrik, nar. 17.12.1978, bytom Veľké
Trakany 119, 076 42 Veľké Trakany o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie
Mlynská 28, 040 01 Košice, značka správcu: S1687.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
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 Košice I dňa 26.1.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002251
Spisová značka: 32K/44/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná
833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zsolt Gál, nar.
28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, uznesením č.k.
32K/44/2016-269 zo dňa 23.12.2016 zastavil konkurzné konanie na dlžníka Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936
01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.1.2017.
Okresný súd Nitra dňa 25.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002252
Spisová značka: 32K/35/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. „v konkurze“,
so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom
kancelárie správcu Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Ondrejovi Brlášovi, so sídlom kancelárie Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, odmenu v sume 663,88 eura.
II.
U k l a d á Ing. Martinovi Horňáčekovi, bytom Na Hrebienku 34, 811 02 Bratislava, aby zaplatil
správcovi Mgr. Ondrejovi Brlášovi, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, odmenu v sume 497,91
eura a náhradu hotových výdavkov v sume 836,28 eura, do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a ten kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť a to do 15 dní od jeho
doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov
sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002253
Spisová značka: 32K/41/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Anita Váczyová, nar. 24.6.1979, bytom Chotín 4, 946 31
Chotín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Anita Váczyová, nar. 24.6.1979, bytom Chotín 4, 946 31
Chotín, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Tatiane Timoranskej, so sídlom kancelárie Podzámska
32, 940 01 Nové Zámky, odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 15,60 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Tatiany
Timoranskej, Vydáva
so sídlom
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odmenuZ.a z.náhradu
preukázaných
výdavkov
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podľa Zámky,
zákona č. 200/2011
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spolu v sume 181,57 eura
z
preddavku
na
úhradu
odmeny
a
výdavkov
predbežného
správcu
evidovaného
pod
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
položkou D19-89/2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
9
III.
V r a c i a navrhovateľke zvyšnú časť preddavku vo výške 482,31 eura.
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32, 940 01 Nové Zámky, odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 15,60 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Tatiany
Timoranskej, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
spolu v sume 181,57 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
položkou D19-89/2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
III.

V r a c i a navrhovateľke zvyšnú časť preddavku vo výške 482,31 eura.

IV.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vrátiť navrhovateľke nevyplatenú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 482,31 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov pod
položkou D19-89/2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002254
Spisová značka: 31K/54/2014
Sp. zn. 31K/54/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Gal s.r.o., IČO: 31 410 014, so
sídlom Lipová 460/108, 951 93 Topoľčianky, ktorého správcom je B. F. B. správcovská, v. o. s., so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 31K/54/2014-278 zo dňa
19.12.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu : Gal s.r.o., IČO: 31 410 014, so sídlom Lipová 460/108, 951 93
Topoľčianky, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2017.
Okresný súd Nitra dňa 20.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K002255
Spisová značka: 27K/16/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom Nitra, Štúrova č.
41/1419, vo veci vyhláseného konkurzu na dlžníka: ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom Nitra, Štúrova č.
41/1419, o sťažnosti správcu proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 27K/16/2016 - 169 zo dňa 05.12.2016,
takto
rozhodol
I/ O d v o l á v a správcu ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Nitra, Hollého 10, IČO: 46 772 910.
II/ U k l a d á odvolanému správcovi 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.
III/ Ustanovuje správcu Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Nitra, Školská č. 3.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I/ O d v o l á v a správcu ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Nitra, Hollého 10, IČO: 46 772 910.
II/
U k l a d ávestník
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do 30 dní
od ustanovenia nového správcu
predložiť
veriteľskému
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vydania:
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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.
III/ Ustanovuje správcu Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Nitra, Školská č. 3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).

Okresný súd Nitra dňa 26.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K002256
Spisová značka: 2K/79/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., so
sídlom Poľná 1, Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu EsedFin, s.r.o., so sídlom
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 086 404, na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k
2K/79/2014-592 zo dňa 29.12.2016 p r i p u s t i l vstup spoločnosti EsedFin, s.r.o., so sídlom Jegorovova 37, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 46 086 404 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.,
so sídlom Poľná 1, Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, namiesto pôvodného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 428 a 429 v celkovej výške
1.318.547,69 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2017.
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002257
Spisová značka: 2K/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Štucková, nar. 7.5.1974,
bytom 062 15 Jakubany 187, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080
01 Prešov, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľnej veci:
1.
Hnuteľná vec - tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody TEC TM, pribl. rok výroby 2014, používané od
10/2014, stav zodpovedá bežnému opotrebeniu, súpisová hodnota 1.800,- Eur.
2.
Hnuteľná vec - Bubnový sušič PRIMUS T35G, pribl. rok výroby 2014, používané od 10/2014, stav
zodpovedá bežnému opotrebeniu, súpisová hodnota 3.000,- Eur.
Speňaženie majetku bude vykonané za nasledujúcich podmienok:
1.
Záujemcovia o kúpu vyššie označených hnuteľných vecí doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej
obálke s označením „Konkurz 2K/3/2016 PONUKA - NEOTVÁRAŤ", na adresu správcovskej kancelárie: JUDr. Ľuba
Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, a to najneskôr do 30 dní od uverejnenia tohto oznámenia v
OV. Na ponuky doručené do správcovskej kancelárie po uvedenej lehote, správkyňa nebude prihliadať. Každý
záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
2.
Kupujúcim môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Z ponukového konania sú
vylúčené tiež blízke osoby úpadcu a osoby, v ktorých má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu, majetkovú
účasť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia uvedú v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu meno, priezvisko,
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2.
Kupujúcim môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Z ponukového konania sú
vylúčené tiež blízke osoby úpadcu a osoby, v ktorých má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu, majetkovú
účasť.
3.
Záujemcovia uvedú v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické osoby v rozsahu
obchodné meno/ názov, sídlo, IČO, DIČ a výpis z obchodného alebo iného registra, nie starší ako 1 mesiac.
4.
Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za predaj hnuteľných vecí. Ponuka sa pritom
môže vzťahovať na všetky súpisové zložky majetku uvedené pod č. 1. a 2. alebo len na niektoré z nich. Záujemca v
ponuke uvedie číslo súpisovej zložky, resp. zložiek majetku, o ktoré má záujem, s uvedením ponúkanej ceny pre
každú jednotlivú súpisovú zložku (nie súhrnnú cenu).
5.
Obhliadku hnuteľných vecí možno vykonať po predchádzajúcej dohode so správkyňou na tel. č.: 0907
129 893. Záväzný pokyn na realizáciu ponukového konania je k dispozícii na nahliadnutie v kancelárii správkyne.
6.
Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to v lehote 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O predložených ponukách správkyňa informuje zabezpečeného veriteľa:
OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, Štúrova 5, Bratislava. O výsledku oboznámenia sa s ponukami spíše
správkyňa úradný záznam. Zabezpečený veriteľ má právo sa zúčastniť na otvorení obálok. Taktiež má právo neprijať
žiadnu z predložených ponúk záujemcov, ak ich vyhodnotí ako nízke. Výsledok ponukového konania bude písomne
oznámený do 10 dní po vyhodnotení ponúk.
7.
Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu pre
jednotlivú súpisovú zložku a bude odsúhlasený zabezpečeným veriteľom. Ak zabezpečený veriteľ neodsúhlasí
ponúknutú cenu v lehote stanovenej správkyňou, bude podaný návrh na Okresnom súde Prešov, ako príslušnom
konkurznom súde, aby tento rozhodol o ponúknutej cene.
8.
V prípade rovnocenných ponúk budú záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky,
vyzvaní, aby svoje ponuky doplnili. Ak aj po doplnení ponúk, ostanú ponuky rovnocenné, správkyňa určí víťaza
ponukového konania žrebom. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu v lehotel5 dní od
oznámenia víťazstva v ponukovom konaní. Kúpnu cenu je víťaz ponukového konania povinný uhradiť najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002258
Spisová značka: 1K/56/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ACHILLES, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková,
so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné o návrhu INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom Hattalova
12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334 na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ACHILLES, s.r.o. v konkurze, so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov
nad Topľou, IČO: 36 714 101, namiesto pôvodného veriteľa DMM Poprad, s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 95,
058 01 Poprad, IČO: 36 498 050 v celkovom rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 228.666,40 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002259
Spisová značka: 2K/86/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kamil Plučinský, nar.
14.10.1970, bytom Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so
sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľnej veci:
2.
Hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo Škoda octavia, rok výroby 2007, VIN: TMBJS41U378869484,
umiestnenie: na adrese úpadcu, opotrebenie: obvyklé. Súpisová hodnota 2.500,- Eur.
3.
Hnuteľná vec - príves nákladný za traktor - EČ: KK962YA, VIN: 080907, Továrenská značka: BSS PS2
08.06 AGRO/-/-, Kategória vozidla: 3Ra, Farba: modrá, používaný od 30.08.1984, opotrebenie: obvyklé. Súpisová
hodnota 450,- Eur.
4.
Iná majetková hodnota - 50 % obchodný podiel v obchodnej spoločnosti COLD LAKE HORSES, s. r. o.,
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 061 064, ktorý obchodný podiel predstavuje majetkovú hodnotu v celkovej
výške 3.319,39 Eura. Súpisová hodnota 3.319,39 Eura.
Majetok dlžníka sa speňaží ako jednotlivé súpisové zložky majetku.
Ponuka na predaj majetku bude zverejnená v Obchodnom vestníku tak, aby bola prístupná čo najširšiemu okruhu
subjektov. Najnižšia akceptovateľná ponuka sa pre jednotlivé kola stanoví, nasledovne:
a)
b)
c)

1. kolo vo výške 100 % súpisovej hodnoty majetku,
2. kolo vo výške 50 % súpisovej hodnoty majetku,
3. kolo bez určenia minimálnej predajnej ceny.

V ponukovom konaní budú vyhlásené najviac 3 (tri) kolá, pričom v 3. kole môže byť odpredaný majetok za najvyššiu
ponuku kúpnej ceny bez určenia minimálnej predajnej ceny. Správca však bude mať právo ponúkanú cenu
odmietnuť, ak bude nevýhodná alebo neprimerane nízka.
Ak nedôjde k speňaženiu všetkého majetku v poslednom kole ponukového konania, správca bude oprávnený vylúčiť
nespeňažený majetok zo súpisu všeobecnej podstaty.
Lehota na predkladanie ponúk záujemcov sa určí v dĺžke 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení
príslušného kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Každý záujemca bude povinný uhradiť zálohu vo výške 20 % ponúkanej kúpnej ceny bezhotovostným prevodom v
prospech peňažného účtu dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK19 0900 0000 0051 1417 0043. Za
riadne a včas uhradenú zálohu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu v posledný deň
určený na doručovanie ponúk.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové kolo - 2K/86/2015 - NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
vyhlásení príslušného verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim
dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená
do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Náležitosti ponuky:
presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a
priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú
Vydáva
Slovenskej republiky
zákona
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registra v ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné
číslo (ak im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom
sú zapísané,
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presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a
priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú
povinné uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie
registra v ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné
číslo (ak im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,
adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri mesiace,
záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná
(štatutárny orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva
(plnomocenstvo je povinnou prílohou záväznej ponuky),
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné
vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 20 % ponúkanej kúpnej
ceny a to v lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,
označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná,
bude vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční nasledovne:
Doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, rušiť ani odvolať.
Otváranie obálok sa uskutoční do piatich pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk a vyhodnotenie
ponúk sa uskutoční v deň otvorenia obálok.
Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na tieto kritéria:
Výška ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok;
Celková výhodnosť návrhu pre zhodnotenie konkurznej podstaty.
Správca konkurznej podstaty bude oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak ich po zohľadnení vlastnej odbornej
starostlivosti nebude považovať za výhodné.
S úspešným záujemcom bude zmluva uzavretá do 30 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak
bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a napriek tomu neuzatvorí zmluvu v lehote určenej
správcom, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá sa započíta na zloženú
zálohu. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute ako aj jej započítaním voči zloženej zálohe.
Všetky oznámenia súvisiace s ponukovým konaním budú zverejňované v Obchodnom vestníku.
Podľa tohto pokynu bude správca postupovať aj v prípade, že sa v priebehu konkurzu zaradí do súpisu ďalší majetok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002260
Spisová značka: 1K/37/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: NUNY - TRANS s.r.o.,
so sídlom Harangovská 361/82, Sečovská Polianka 094 14, IČO: 46 452 699 o odmene a náhrade preukázaných
výdavkov predbežného správcu JUDr. Slavomíra Tekeľa, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
priznáva JUDr. Slavomírovi Tekeľovi, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a náhradu výdavkov vo výške 9,35 eur, ktoré mu budú
po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 24.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 97/2016.
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 986,47 eura zloženého navrhovateľom dňa 24.08.2016
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 97/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002261
Spisová značka: 2K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEDSON s.r.o., so sídlom
Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01, IČO: 36 462 667, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o podaní správcu, takto
rozhodol
I.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 66,92 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
II.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 64,55 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
III.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 63,71 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
IV.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 63,42 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
V.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 61,28 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
VI.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Bratislava, IČO:
35 942 436, v celkovej výške 57,47 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
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určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
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Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 61,28 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
VI.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 57,47 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
VII.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 48,37 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
VIII.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 47,59 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
IX.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 47,31 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
X.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 47,- eur doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
XI.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 46,85 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
XII.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 47,28 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
XIII.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 46,65 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
XIV.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 46,55 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
XV.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 46,50 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
XVI.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 51,10 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
XVII.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 55,- eur doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku,
XVIII.
určuje, že na podanie veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej výške 54,43 eura doručené správcovi dňa 18.1.2017 sa neprihliada ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002262
Spisová značka: 1K/24/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ENVIRON SERVIS, s.r.o., so sídlom
Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 456 667, správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so
sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, o podaní správcu takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa ARMATÚRY GROUP, s.r.o., so sídlom Jánošíkova 264, 010 01 Žilina, IČO: 36 194
603 vo výške 95.977,50 EUR doručené správcovi dňa 16.01.2017 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002263
Spisová značka: 1K/59/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Sokol, nar.
14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, 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 prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi: Rastislav Sokol, nar.
14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených
v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 15 a 16 v celkovej výške 2.780,07 eur na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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 25.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002264
Spisová značka: 4K/19/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Michal Kaščák, nar.
14.05.1964, bytom Dobrianskeho 1555/80, 069 01 Snina, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M, so
sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Tomášovi Vorobeľovi, LL.M, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
Humenné paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002265
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislava Kucková, nar. 09.06.1993, bytom Krížová Ves
153, 059 01 Spišská Belá, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislava Kucková, nar. 09.06.1993, bytom Krížová Ves 153, 059 01 Spišská
Belá,
ustanovuje správcu: JUDr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
otvára malý konkurz,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/1/2017. 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 odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002266
Spisová značka: 4K/43/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Rastislav Miškiv - Pavlik, nar.
16.01.1972, bytom 090 11 Vyšný Orlík 121, správcom ktorého JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie
Puškinova 16, 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. Slavomír
Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 14.10.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 110/2016.
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 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002267
Spisová značka: 40K/18/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Polianka
so sídlom Námestie M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 34 105 034, ktorého správcom je JUDr. Andrej
Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, o návrhu obchodnej
spoločnosti FINTRADE Nitra, spol. s r. o. so sídlom Svätoplukova 2524/24, 949 01 Nitra, IČO 34 151 885, na vstup
do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti FINTRADE Nitra, spol. s r. o. so sídlom Svätoplukova 2524/24, 949 01 Nitra,
IČO 34 151 885 do konkurzného konania ako novému veriteľovi časti pohľadávky pôvodného veriteľa GB
management, a. s. so sídlom Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov, Česká republika, IČO 289 82 746, a to v
rozsahu postúpenej časti pohľadávky (úroky z omeškania) vo výške 8 608,26 eura, ktorá je vedená v zozname
pohľadávok pod č. 15-GBM-1.
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
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v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
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odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363
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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 25.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002268
Spisová značka: 38K/55/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľov - veriteľov: 1/ Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so
sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, 2/ Ľuboš Hochel, trvale bytom Okružná 130, 018 51 Nová Dubnica,
zastúpený JUDr. Jánom Kanabom, advokátom so sídlom J. Zemana 3141/101, 911 01 Trenčín o návrhu
navrhovateľov 1/, 2/ - veriteľov na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale
bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s
miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 34 532 994, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9,
018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania
Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 34 532 994.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie
Považská Bystrica, 017 01, značka správcu S 1070.

M.R. Štefánika 141/13,

III. U k l a d á sa správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/55/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada
(§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa zákonaúčtuje
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
je účtovnou jednotkou,
v prihláške
uvedie vyhlásenie,
či o pohľadávke
v účtovníctve,
v akom
rozsahu,
a oozmene
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
sídle:č.
www.justice.gov.sk
prípadne dôvody, prečo
pohľadávke
v účtovníctve
neúčtuje
(§ 29webovom
ods. 6 zák.
7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne
20 a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,

ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods.
6 zák. č. a7/2005
Z.z.). Prihláška musí byť podaná
na predpísanom
Obchodný
vestník 22/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
01.02.2017
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada
(§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VIII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd, a to písomne v troch
vyhotoveniach. (§ 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka a čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka 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, § 363 Civilného sporového poriadku)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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.
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

21

Obchodný vestník 22/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.02.2017

Okresný súd Trenčín dňa 26.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002269
Spisová značka: 40K/61/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka OBUV Partizánske, a. s. so sídlom Nádražná 891, 958 01
Partizánske, IČO 36 320 595, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka OBUV Partizánske, a. s. so
sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595 takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi OBUV Partizánske, a. s. so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske,
IČO 36 320 595.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 26.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002270
Spisová značka: 4K/24/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/24/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Dlžník:
I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 28.03. 2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako
navrhnite
predvolanie
svedkov,
na republiky
ktorých podľa
sa chcete
pojednávaní
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
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okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
22
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
V Žiline, dňa 26.1. 2017
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová
Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002271
Spisová značka: 4K/23/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/23/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334
Dlžník:
A.G.P., s.r.o., so sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 46 079 840
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 28.03. 2017 o 09.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
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Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
V Žiline, dňa 26.1. 2017
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová

Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002272
Spisová značka: 3K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Anna Garabašová, nar. 23.5.1955, bytom Fiačice 39, 032
14 Gôtovany, podnikajúca pod obchodným menom Anna Garabašová - PRÁČOVŇA JAM, s miestom podnikania
Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, IČO: 41327659, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Garabašová, nar. 23.5.1955, bytom Fiačice 39, 032 14 Gôtovany,
podnikajúca pod obchodným menom Anna Garabašová - PRÁČOVŇA JAM, s miestom podnikania Fiačice 39, 032
14 Gôtovany, IČO: 41327659.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/1/2017. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>, v
časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu.
Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku
v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota
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IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
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vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku
v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže 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. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002273
Spisová značka: 3K/14/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so
sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 395 463, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so
sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpeného: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 36 613 843, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825
11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v rozsahu pohľadávky, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 91.
Veriteľovi - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpenej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v
potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 25.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002274
Spisová značka: 4K/20/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: J.M. TURIEC, s.r.o., so sídlom Dĺžiny
122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44 881 622, správcom ktorého je: Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom
kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: J.M. TURIEC, s.r.o., so sídlom Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:
44 881 622, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
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).
Odvolanie je potrebné predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na
súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002275
Spisová značka: 4K/1/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROKER, s.r.o., so sídlom J. Milca 1,
010 01 Žilina, IČO: 36 006 262, správcom ktorého je: Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s., so sídlom
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 665, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: ROKER, s.r.o., so sídlom J. Milca 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 006 262, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
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).
Odvolanie je potrebné predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na
súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K002276
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Július Franček, nar. 12.11.1974, bytom
Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Július Franček, nar. 12.11.1974, bytom Oslobodenia 882/3, 028 01
Trstená.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 26.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROSH, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná 7/C, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 373 184
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/34/2011 S 1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/34/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: ROSH, spol. s.r.o., so sídlom Krajná 7/C, 821 04 Bratislava, IČO 36 373 184,
sp. zn. 3K/34/2011, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22. novembra 2011 (OV 227/2011)
týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 27. februára
2017 o 11.00 hod. v sídle správcu, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Apollo Business Center II, blok C, tretie
poschodie, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Odvolanie členov veriteľského výboru PLOMA Slovakia, s.r.o. a Sociálna poisťovňa
3. Voľba nových členov veriteľského výboru
4. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 10.45 hod. Veritelia musia preukázať pred začatím schôdze veriteľov svoju totožnosť
správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi platným preukazom totožnosti. Osoba oprávnená v mene veriteľa
konať sa musí správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi preukázať platným preukazom totožnosti a
listinouosvedčujúcou jej oprávnenie v mene veriteľa konať.
JUDr. Michal Mišík, správca

K002278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/11/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/11/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
( v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok fyzickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle 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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V Trenčíne, dňa 20.01.2017 vyhotovil:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
značka správcu: S106
ako správca úpadcu :
Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980
Veľké Kršteňany 58
958 03 Veľké Kršteňany
Slovenská republika

číslo konania: 40K/11/2016
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

1.Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spisová značka 40K/11/2016 - 33 zo dňa 15.04.2016, vydaným v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980, bydliskom Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany,
Slovenská republika, došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok dlžníka Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980, bydliskom
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany, Slovenská republika
( ďalej len ako: „Dlžník“ ), došlo k ustanoveniu fyzickej osoby: JUDr. Danica Birošová, sídlo kancelárie: Piaristická
46, 911 01 Trenčín, zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
značka správcu: S106, do funkcie, s dátumom uverejnenia uznesenia v Obchodom vestníku č. 76/2016 dňa
21.04.2016, s účinkami zverejnenia dňa 22.04.2016. Konkurz bol vyhlásený za malý.

V predmetnom konkurznom konaní si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili pohľadávky 2 nezabezpečení
veritelia úpadcu ( A3 advokátska kancelária, s.r.o., SR - Krajský súd v Bratislave ) ktorí si prihlásili spolu 2
pohľadávky voči úpadcovi v celkovej výške 7 764,22 Eur. Pohľadávky boli v zákonnej lehote zistené v plnom
rozsahu.

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehote si prihlásil pohľadávku nezabezpečený veriteľ úpadcu Martin Trojan,
ktorý si prihlásil 1 pohľadávku voči úpadcovi vo výške 4 800,00 Eur. Oznam o doručení prihlášky po uplynutí
základnej lehoty a o zapísaní predmetnej prihlášky do zoznamu pohľadávok bol uverejnený v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

29

Obchodný vestník 22/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.02.2017

základnej lehoty a o zapísaní predmetnej prihlášky do zoznamu pohľadávok bol uverejnený v Obchodnom vestníku
č. 217/2016 dňa 11.11.2016. Pohľadávka veriteľa Martina Trojana bola v zákonnej lehote zistená v plnom rozsahu.

Ďalej, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a súčasne po zverejnení oznamu o zostavení pohľadávok proti
podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku, a to v súlade s ustanovením § 96 ods. 2a § 101ZKR, a teda po
dni 11.11.2016, boli prihlásené pohľadávky veriteľov, a to nasledovne: Mária Hulmíková nar. 17.10.1961, Milan
Hulmík , Mária Hulmíková nar. 21.05.1985. Spolu si prihlásili voči úpadcovi 3 pohľadávky v celkovej výške 80
874,81 Eur. Oznam o doručení prihlášok po uplynutí základnej lehoty a o zapísaní predmetných prihlášok do
zoznamu pohľadávok bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.15/2017 dňa 23.01.2017.
Podľa ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Z uvedeného dôvodu, tieto pohľadávky, za predpokladu, že budú v konkurznom konaní zistené, nebudú
uspokojované z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ale prípadne až v oddĺžení.

V predmetnom konkurznom konaní tak evidujeme spolu 3 zistených pohľadávok 3 nezabezpečených veriteľov
v celkovej výške spolu 12 564,22 Eur a 3 zatiaľ nezistené pohľadávky 3 nezabezpečených veriteľov v celkovej
výške 80 874,81 Eur.

V konkurznej veci Úpadcu boli prihlásené/uplatnené len nezabezpečené pohľadávky, a ani neskôr nebolo
uplatnené žiadne zabezpečovacie právo, z toho dôvodu nebola vytvorená žiadna oddelená podstata.

V súlade s § 76 ods. 2 ZKR sme v predmetnom konkurze dňa 13.06.2016 vyhotovili súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol následne zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 118/2016 zo dňa
20.06.2016. Súpis všeobecnej podstaty sme následne doplnili, pričom doplnenia súpisu všeobecnej podstaty boli
zverejnené v Obchodných vestníkoch SR č. 204/2016 zo dňa 24.10.2016, 5/2017 zo dňa 09.01.2017.

V súlade s § 81 ZKR sme v predmetnom konkurze po predchádzajúcom udelení súhlasu na vylúčenie majetku
z konkurznej podstaty úpadcu zástupcom veriteľov v zmysle ust. § 82 ZKR ku dňu 27.09.2016 vylúčili zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu nasledovné súpisové zložky majetku:
·
·

motorové vozidlo zn. Škoda Felicia, 795 SWG11, VIN TMBEGF654V0640627, r. v. 1996,
finančná hotovosť na vkladnej knižke SK09 0900 0000 0002 6053 0104 vedenej v Slovenskej sporiteľni, a.
s. na meno Marcel Ďuriš, Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany

V Obchodnom vestníku SR bolo následne zverejnené vylúčenie majetku zo všeobecnej podstaty č. 188/2016 dňa
30.09.2016.

Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku:
Označenie: Iná majetková hodnota

P.

súpisová
hodnota

právny dôvod vzniku

deň zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.02.2017
hodnota
majetku

právny dôvod vzniku

pozemok, druh: záhrady, výmera 600m2, štát: SR, okres Partizánske, obec Veľké Kršteňany, k.
1250 €
ú. Veľké Kršteňany, LV č. 341, parcela č. 518/7, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4
pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 400m2, štát: SR, okres Partizánske, obec
Veľké Kršteňany, k. ú. Veľké Kršteňany, LV č. 341, parcela č. 518/14, spoluvlastnícky podiel 2500 €
úpadcu: 1/4
stavba, druh: rodinný dom, výmera 400m2, štát: SR, okres Partizánske, obec Veľké Kršteňany,
ulica: Veľké Kršteňany, orientačné číslo: 58, k. ú. Veľké Kršteňany, LV č. 341, parcela č. 518/14, 6250 €
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4
motorové vozidlo zn. Škoda Felicia, 795 SWG11, VIN TMBEGF654V0640627, r.v. 1996,
200,00 €
motorové vozidlo zn. Škoda Felicia, 795 SWG11, VIN TMBEGF654V0640627, r.v. 1996,
finančná hotovosť na vkladnej knižke SK09 0900 0000 0002 6053 0104 vedenej v Slovenskej
11,39 €
sporiteľni, a.s. na meno Marcel Ďuriš, Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet OS Trenčín
663,88 €
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
53,28 €
06/2016
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
52,30 €
07/2016
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
52,50 €
08/2016
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
52,29 €
09/2016
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
52,30 €
10/2016

deň zápisu
13.06.2016
13.06.2016
13.06.2016

deň
vylúčenia
---------------------------------

13.06.2016 27.09.2016
13.06.2016 27.09.2016
28.12.2016 ----------19.10.2016
19.10.2016
19.10.2016
28.12.2016
28.12.2016

--------------------------------------------------------

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom nie sú žiadne. V súčasnosti podľa písomnej odpovede zo dňa
08.07.2016 nie je na Okresnom súde Trenčín a zo dňa 29.06.2016 na Krajskom súde v Trenčíne, ani na inom súde
vedené voči JUDr. Danica Birošová ako správca úpadcu a ani voči úpadcovi Marcelovi Ďurišovi žiadne súdne
konanie.

V súlade s § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorej termín konania bol určený na deň
25.07.2016, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 117/2016 zo dňa 17.06.2016.

Dňa 25.07. 2016 sa konala 1. Schôdze veriteľov, na ktorej bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ A3 advokátska
kancelária, s.r.o, so sídlom Partizánska 25, 911 01 Trenčín, IČO: 36 735 311.

V súlade s § 96 ods. 2 a § 101 ZKR správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 217/2016 dňa
11.11.2016.

V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu pohľadávok a taktiež
nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca následne bez zbytočného odkladu v zmysle § 98 ods. 1 ZKR zostavil rozvrh zo všeobecnej podstaty po
speňažení majetku všeobecnej podstaty.

V zmysle § 96 ods. 5 ZKR a § 101 ZKR správca pripravil v stanovenej lehote rozvrh zo všeobecnej podstaty,
ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov
úpadcu A3 advokátska kancelária, s.r.o, so sídlom Partizánska 25, 911 01 Trenčín, IČO: 36 735 311, a určuje
mu lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorá začína plynúť v
deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

2. Rozvrhová časť
Týmto správca úpadcu predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre
veriteľov vyhotovený podľa § 101 ZKR. Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na
všeobecnú podstatu, žiadna oddelená podstata vytvorená nebola. Zároveň konštatuje, že v predmetnom
konkurznom konaní je konkurzná podstata tvorená len peňažnými prostriedkami a to:

1.

iná majetková pozemok, druh: záhrady, výmera 600m2, štát: SR, okres Partizánske, obec Veľké Kršteňany, k. ú. Veľké 1 250,00
hodnota
Kršteňany, LV č. 341, parcela č. 518/7, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4
€

2.

iná majetková pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 400m2, štát: SR, okres Partizánske, obec Veľké 2 500,00
hodnota
Kršteňany, k. ú. Veľké Kršteňany, LV č. 341, parcela č. 518/14, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4
€

3.

stavba, druh: rodinný dom, výmera 400m2, štát: SR, okres Partizánske, obec Veľké Kršteňany, ulica: Veľké
iná majetková
6 250,00
Kršteňany, orientačné číslo: 58, k. ú. Veľké Kršteňany, LV č. 341, parcela č. 518/14, spoluvlastnícky podiel
hodnota
€
úpadcu: 1/4

9.

iná majetková
vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet OS Trenčín
hodnota

iná majetková
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa
hodnota
iná majetková
7.
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa
hodnota
iná majetková
8.
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa
hodnota
iná majetková
10.
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa
hodnota
iná majetková
11.
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa
hodnota
6.

§ 72 ods. 2 ZKR za mesiac 06/2016

53,28 €

§ 72 ods. 2 ZKR za mesiac 07/2016

52,30 €

§ 72 ods. 2 ZKR za mesiac 08/2016

52,50 €

§ 72 ods. 2 ZKR za mesiac 09/2016

52,29 €

§ 72 ods. 2 ZKR za mesiac 10/2016

52,30 €

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR SPOLU
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Zoznam pohľadávok proti podstate pozostáva z nasledovných pohľadávok:

právny dôvod

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

38,15 €

§87 ods.2 písm. e)

VP

Slovenská pošta, a.s.

kolok

66,00 €

§87 ods.2 písm. e)

VP

ZUNO BANK AG

poskytnutie súčinnosti

31,87 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

poskytnutie súčinnosti

24,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

Slovenská sporiteľňa, a.s.

poskytnutie súčinnosti

24,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

Tatra banka, a.s.

poskytnutie súčinnosti

30,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

mBank S.A.

poskytnutie súčinnosti

9,92 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

ČSOB, a.s.

poskytnutie súčinnosti

30,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

VÚB, a.s.

poskytnutie súčinnosti

24,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

Sberbank Slovensko, a.s.

poskytnutie súčinnosti

35,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

ČSOB, a.s.

bankové poplatky

Prima
a.s.

banka

Slovensko,

suma

poradie uspokojenia podľa
podstata
ZKR

veriteľ

18,70 €

§87 ods.2 písm. e)

VP

JUDr. Karasová Zuzana notárske služby - legalizácia KZ
notár

10,04 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

TN SaMo, s.r.o.

práce v súvislosti s rozvrhom výťažku

428,00 € §87 ods.2 písm. c)

VP

vyúčtovanie cestovných náhrad

90,54 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

náklady na tlač a administratívne výdavky

101,00 € §87 ods.2 písm. c)

VP

odmena z dosiahnutého výťažku

1 681,66
§87 ods.2 písm. a)
€

VP

súdny poplatok za zrušenie konkurzu

21,50 €

§87 ods.2 písm. k)

VP

796,66 € §87 ods.2 písm. a)

VP

JUDr. Danica
správca
JUDr. Danica
správca
JUDr. Danica
správca

Birošová,
Birošová,
Birošová,

Okresný súd Trenčín

REZERVA
paušálna odmena správcu vo výške

predpokladané výdavky do zrušenia konkurzu / poštovné,
150,00 € §87 ods.2 písm. e)
bankové poplatky..... /
3 611,04
SPOLU
€

VP

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR č.217/2016 zo dňa 11.11.2016 oznam
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty. V zákonnom stanovenej 30-dňovej lehote od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nám neboli proti tomuto zoznamu doručené žiadne námietky.

Spôsob výpočtu odmeny správcu z výťažku:
V zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. sa výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma
peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia
majetku podliehajúcemu konkurzu podľa zásad ustanovených § 91 ods. 4 ZKR znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán.

Výpočet odmeny správcu z výťažku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová
hodnota
majetku
v EUR

odmena
z výťažku
665/2005 Z.z. )

Deň vydania: 01.02.2017

správcu
% odmena
( vyhláška č. správcu
v EUR

zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%
(zo sumy 33,19 EUR)
€
pozemok, druh: záhrady, výmera 600m2, štát: SR, okres Partizánske, obec
Veľké Kršteňany, k. ú. Veľké Kršteňany, LV č. 341, parcela č. 518/7, 1 250,00 €
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4

5,31

zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%
44,81
(zo sumy 298,75 EUR)
€
zo sumy výťažku nad 331,94 eura
14%
128,52 €
(zo sumy 918,05 EUR)
178,64 €
zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%
(zo sumy 33,19 EUR)
€

pozemok, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera 400m2, štát: SR,
okres Partizánske, obec Veľké Kršteňany, k. ú. Veľké Kršteňany, LV č. 2 500,00 €
341, parcela č. 518/14, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4

5,31

zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%
44,81
(zo sumy 298,75 EUR)
€
zo sumy výťažku nad 331,94 eura
14%
303,52 €
(zo sumy 2 168,05 EUR)
353,64 €
zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%
(zo sumy 33,19 EUR)
€

stavba, druh: rodinný dom, výmera 400m2, štát: SR, okres Partizánske,
obec Veľké Kršteňany, ulica: Veľké Kršteňany, LV č. 341, súpisné číslo: 6 250,00 €
58, parcela č. 518/14, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4

5,31

zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%
44,81
(zo sumy 298,75 EUR)
€
zo sumy výťažku nad 331,94 eura
14%
418,24 €
(zo sumy 2.987,45 EUR)
zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura
13%
380,97 €
(zo sumy 2 930,60 EUR)
849,33 €

vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet
663,88 €
OS Trenčín

1%

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72
262,67 €
ods. 2 ZKR SPOLU za obdobie 06-10/2016

5%
Odmena správcu celkom bez DPH

Celkom

10 926,55 €
Odmena správcu celkom s DPH

Výška odmeny správcu z výťažku: 1 401,38 EUR + DPH 20% = 1 681,66 EUR

Rekapitulácia:
Výťažok: 10 926,55 EUR
Pohľadávky proti podstate: 3 611,04 EUR
Čistý výťažok: 7 315,51 EUR

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový výťažok činí sumu
10 926,55 EUR, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume
3 611,04 EUR
predstavuje sumu 7 315,51 EUR. Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov
v predmetnom konkurznom konaní tak predstavuje sumu 7 315,51 EUR, ktorá bude pomerným spôsobom
rozpočítaná koeficientom / k /:

Suma čistého výťažku = 7315,51 = k = 0,582249435 x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť
Výťažok pre veriteľa

12564,22

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov bude rozdelená nasledovne:

celková
pohľadávky

p. č. veriteľ
1/A-1

A3 advokátska
s.r.o.

kancelária, Partizánska
911 01 Trenčín

2/S-1 SR - Krajský súd v Bratislave
3/T-1 Trojan Martin

25 IČO:
311

36

735

Záhradnícka
10 IČO: 00 215
813 66 Bratislava
759
Makarenkova
146/3,
nar.: 04.04.1990
Partizánske

SPOLU

výška

zistenej výška
pohľadávky

5 958,72 €

3 469,46 €

1 805,50 €

1 051,25 €

4 800,00 €

2 794,80 €

12 564,22 €

7 315,51 €

uspokojenia

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozvrhu, takýto zostatok správca rozdelí pomerným
spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám“ .

Poučenie správcu:

V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s §96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľovi 15-dňovú lehotu
na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku.

V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky. Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.
032/6513811 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu
uplatnil odôvodnené námietky.
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Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby nám poštou na adresu kancelárie správcu JUDr. Danica
Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín prípadne elektronicky na emailovú adresu birosova@ak-birosova.sk
oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN prípadne variabilný symbol, na ktorý budú
v prípade schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu

K002279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Salačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 22, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2016 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová zložka majetku č.

Popis – iná majetková hodnota

Súpisová hodnota

13.

Zrážka zo mzdy úpadcu za december 2016

312,03 €

LexCreditor k.s.

K002280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Elena Srnánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adamovské Kochanovce 211, 913 05 Adamovské Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1962
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/57/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/57/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
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LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ing. Elena Srnánková, nar. 30.10.1962, bytom Adamovské Kochanovce 211, 913 05
Adamovské Kochanovce, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod.
do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K002281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Elena Srnánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adamovské Kochanovce 211, 913 05 Adamovské Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1962
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/57/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/57/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") Ing.
Elena Srnánková, nar. 30.10.1962, bytom Adamovské Kochanovce 211, 913 05 Adamovské Kochanovce
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Trenčíne, č.k.: 38K/57/2016 zo dňa 23.01.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Ing. Elena Srnánková, born 30.10.1962, Adamovské Kochanovce 211, 913 05
Adamovské Kochanovce, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín,
proc. no: 38K/57/2016 dated on 23.01.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2017 zo dňa 27.01.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 19/2017 on
27.01.2017. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Trenčíne,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38K/57/2016, a v jednom rovnopise správcovi
na adresu: LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
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prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000
z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27,
911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 38K/57/2016 and in one copy to the bankruptcy trustee to the
address LICITOR recovery, k.s., Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic. Each claim
must be lodged separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not
have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual
residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the
BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

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

K002282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antónia Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 45/1933, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1966
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: 38K/49/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/49/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.
opis súpisovej zložky majetku
zl.

súpisová
hodnota

1

peňažná hotovosť úpadcu vo výške 1 660,- €

1 660,00 €

2

peňažná pohľadávka vo výške 458,36 €, dlžník: Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, právny dôvod:
458,36 €
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

3

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
90,17 €
12/2016

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K002283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Veliká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/80/2014 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/80/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vo veci konkurzu na majetok úpadcu Zuzana Veliká, nar. 11.8.1975, bytom Budovateľská 430/8, 094 31
Hanušovce nad Topľou (ďalej len „Úpadca“), vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 1K/80/2014, si Vám
dovoľujeme v súlade s ust. § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZRK) predložiť tento

rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
I.

Všeobecná časť

Opis dôležitých skutočností týkajúcich sa správy konkurzu
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 1K/80/2014 zo dňa
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Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 1K/80/2014 zo dňa
29.12.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2015 zo dňa 05.01.2015. Za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad (ďalej len
ako „Správca“).
Po vyhlásení konkurzu Správca preveril stav majetku podliehajúceho konkurzu a zistil, že úpadca vlastní:
·

Súbor hnuteľných vecí, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 54/2015 zo dňa 19.03.2015

·

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ z celku k súboru vecí, ktoré tvoria nehnuteľnosti evidované Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, obec Hanušovce nad Topľou, k.ú. Hanušovce nad Topľou
na liste vlastníctva č. 2128 a to:

- byt č. 11 na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 430, vchod I., postaveného na parcele registra „C“ číslo
210/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 515 m², na parcele registra „C“ číslo 210/13 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 64 m²
- s vlastníctvom bytu č. 11 spojený podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 4360/207096
Ďalšou majetkovou hodnotou patriacou do konkurznej podstaty boli príjmy Úpadcu zo závislej činnosti.
Zástupca veriteľov Consumer Finance Holding, a.s. v pôsobnosti veriteľského výboru udelil správcovi dňa
21.05.2015 záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku.
Zástupca veriteľov Consumer Finance Holding, a.s. v pôsobnosti veriteľského výboru udelil správcovi dňa
07.08.2015 záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku.

I.

Rozvrhová časť

II.1. Speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu.
a. Príjem zo závislej činnosti
Príjem zo závislej činnosti podliehajúci konkurzu predstavoval od vyhlásenia konkurzu za mesiace február, marec,
apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december 2015 a január až október 2016 sumu 1.606,70
€.
Za speňaženie príjmov zo závislej činnosti v celkovej výške 1.606,70 € patrí správcovi odmena vo výške 5%
výťažku, teda suma 80,33 €.

a. Speňaženie hnuteľných vecí
Príjem zo speňaženia hnuteľných vecí správcom predstavoval 100,- €.
Za speňaženie hnuteľných vecí patrí správcovi podľa § 20 ods. 1 vykonávacej vyhlášky odmena vo výške 15,33 €.

a. Speňaženie nehnuteľnosti
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Príjem zo speňaženia súboru nehnuteľností správcom predstavoval 3.223,22 €.
Za speňaženie hnuteľných vecí patrí správcovi podľa § 20 ods. 1 vykonávacej vyhlášky odmena vo výške 454,90 €.

a. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložený do pokladne súdu vo výške
663,88 €.

a. Preddavok vo výške 664,- € zložený na účet súdu dňa 11.12.2014.

II.2. Rozvrh
Ku dňu 09.11.2016, kedy správca zostavil tento rozvrh výťažku bola na bankovom účte konkurznej podstaty suma
4.799,71 € ktorú správca v súlade s ust. § 68 ZRK priradil do všeobecnej podstaty a použil ju na uspokojenie
nárokov v zákonom stanovenom poradí nasledovne:
·
·

sumu 130,33 € na uhradenie bankových poplatkov za vedenie bežného účtu – uhradené;
sumu 9,60 € na uhradenie súdneho poplatku za konkurzné konanie, určeného ako 0,2 % z výťažku
zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty;

·

sumu 1.357,88 € na uspokojenie priznanej paušálnej odmeny a náhradu hotových výdavkov správcu
pozostávajúce z:

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca - paušálna odmena správcu – 663,88 € - uhradené;
JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca- náhrada preukázaných výdavkov správcu za overovanie listín – 10,- €
JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca- náhrada preukázaných výdavkov správcu za overovanie listín poštovné – 20,- €
JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca – nevyčerpaná časť preddavku – 664,- € - uhradené;

·

sumu 550,56 € na uspokojenie odmeny správcu z výťažku speňaženia;

·

sumu 304,66 € na uspokojenie pohľadávky proti podstate veriteľa Stavebné bytové družstvo, Budovateľská
1100, 093 01 Vranov nad Topľou súvisiacej so správou majetku úpadcu za mesiace november 2015,
december 2015, január 2016 a február 2016;

Na uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov zostala po uspokojení pohľadávok proti podstate,
paušálnej odmeny správcu, hotových výdavkov správcu a odmeny správcu zo speňaženia suma 3.904,89 €.
Zostatok výťažku zo speňaženia nepostačuje na uspokojenie zistených pohľadávok veriteľov v celom rozsahu, preto
Správca postupom podľa § 95 ods. 1 ZRK navrhuje pomerné uspokojenie zistených nezabezpečených pohľadávok
nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Veriteľ CETELEM Slovensko a.s., IČO: 35787783, zistená suma – 925,90 €, uspokojuje sa – 55,32 €
2. Veriteľ Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35923130, zistená suma – 7.336,27 €, uspokojuje sa 438,32 €
3. Veriteľ Poštová banka, a.s. IČO: 31340890, zistená suma – 15.689,90 €, uspokojuje sa - 937,43 €
4. Veriteľ Prima banka Slovensko, a. s. IČO: 31575951 , zistená suma – 3.153,96 €, uspokojuje sa - 188,44 €
5. Veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35792752, zistená suma – 5.954,76 €, uspokojuje sa - 355,78
€
6. Veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO: 31335004, zistená suma – 25.286,85 €, uspokojuje sa 1.510,82 €
7. Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00 151 653, zistená suma – 3.489,86 €, uspokojuje sa – 208,51 €
8. Veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, zistená suma - 3.519,27 €, uspokojuje sa – 210,27
€

So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 96 ods. 5 ZRK si Vás dovoľujem
požiadať
o schválenie tohto rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, alebo o podanie odôvodnených
námietok voči nemu, a to v písomnej forme na adresu správcovskej kancelárie a to v lehote 15 dní od
doručenia tohto návrhu zástupcovi veriteľov.
Po jeho schválení zástupcom veriteľov bezodkladne uspokojím pohľadávky, uvedené v konečnom rozvrhu
výťažku, za týmto účelom preto prosím o zaslanie informácie o bankovom spojení za predpokladu, že
nebolo uvedené v prihláške Vašich pohľadávok v tomto konkurznom konaní alebo ste ho neuviedli na
základe výzvy správcu konkurznej podstaty.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K002284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Červený - JOMIKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 691 529
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2013 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom správcovskej kancelárie Krmanova 14, 040 11 Košice, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1283,, správca úpadcu: Jozef Červený JOMIKA, bydliskom: Pokroku 6, 040 11 Košice, IČO : 10691529, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli
zapísané pohľadávky veriteľov:
POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky č. 18 v celkovej výške 6990,- EUR.
L and L TRADING spol. s r.o., so sídlom Dargovská 3, Košice, IČO: 31664890, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty prihláškou pohľadávky č. 19 v celkovej výške 515,02 EUR.
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215759, po
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Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215759, po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky č. 20 v celkovej výške 1235,50 EUR.
OVB Allfinanz Slovensko a.s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava, IČO:31 361 358, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky č. 21 v celkovej výške 77 325,08 EUR.

K002285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca úpadcu: Jozef Semaňák, nar. 11.11.1965, bytom Rastislavova 3481/2, 058 01
Poprad oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Sov. hrdinov
200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakm@mail.t-com.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K002286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erdélyiová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovice 147, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2015 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Adriana Erdélyiová, nar. 30.6.1970, bytom Pšurnovice 147, 014 01 Bytča,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 2K 10/2015, sp.zn. správcovského spisu: 2K 10/2015
S1317 týmto zverejňuje doručenie prihlášky pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR.

Veriteľ: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 379,35 € doručená dňa 27.1.2017
V Žiline, dňa 27.1.2017
Mgr. Lubomír Kadura
správca
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K002287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Marián, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 382, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2016 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/12/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

NÁVRH konečného rozvrhu výťažku oddelenej konkurznej podstaty podľa ust. § 96 a ust. § 97 zákona
o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“) do
konania vedeného pod sp. zn. 36K/12/2016
1. Všeobecne o priebehu konkurzného konania
Konkurzné konanie na majetok úpadcu bolo začaté uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.03.2016, č.k.
36K/12/2016-66, právoplatné dňa 06.04.2016 a konkurz bol vyhlásený uznesením, č.k. 36K/12/2016-70, zo dňa
11.04.2016, právoplatné dňa 21.04.2016 (OBV 75/2016).
Správca v súlade s ust. § 73 zákona zistil a spísal majetok úpadcu, pričom bola vytvorená oddelená konkurzná
podstata veriteľa – SR- Daňový úrad Trnava, zverejnená správcom v OBV číslo 111/2016 dňa 09.06.2016,
v znení aktualizácie zo dňa 20.09.2016 v OBV 180/2016.
Pohľadávka oddeleného veriteľa bola prihlásená v sume 53 292,45 €, a zistená v sume 53 292,45 €. Ku dňu
zostavenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty, správca neeviduje žiadny súdny spor
týkajúci sa určenia popretej pohľadávky oddeleného veriteľa, alebo vylúčenia majetku zapísaného do konkurznej
podstaty oddeleného veriteľa (excindačné konanie).
2. Výťažok získaný speňažením oddelenej konkurznej podstaty
Oddelená konkurzná podstata bola speňažená nasledovne:
a. nehnuteľnosti zapísané na LV číslo 1798 pre k.ú. Bučany (rodinný dom a zastavaný pozemok)77 000,- eur
Pohľadávky voči oddelenej konkurznej podstate podľa ust. § 87 zákona, nasledovne:
Druh pohľadávky
odmena správcu zo speňaženia majetku, podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky
Notárske poplatky – legalizácia podpisov správcu
Znalecký posudok
Cestovné výdavky správcu
Poštovné
Súdny poplatok z výťažku 0,2%

Výška
9 608,78 €
31,25 €
270,- €
23,51 €
10,80 €
154,- €

Uhradená suma
0,00 €
0,00 €
270,- €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Neuhradená suma
9 608,78 €
31,25 €
0,00 €
23,51 €
10,80 €
154,- €

Celková výška pohľadávok voči oddelenej konkurznej podstate je v sume 10 098,34 €.

b. nehnuteľnosti zapísané na LV číslo 1860 pre k.ú. Bučany (prevádzková budova) – 9 960,- eur.
Pohľadávky voči oddelenej konkurznej podstate podľa ust. § 87 zákona, nasledovne:
Druh pohľadávky
odmena správcu zo speňaženia majetku, podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky
Náklady dražby- odmena notára
Notárske poplatky – legalizácia podpisov správcu

Výška
1 331,64 €
580,44 €
26,95 €

Uhradená suma
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Neuhradená suma
1 331,64 €
580,44 €
26,95 €
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Znalecký posudok
Cestovné výdavky správcu
Poštovné
Daň z nehnuteľností a komunálny odpad za obdobie 11.04.2016 do 19.12.2016
Súdny poplatok z výťažku 0,2%

330,82,28 €
17,- €
102,02 €
19,92 €

Deň vydania: 01.02.2017
330,- €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
82,28 €
17,- €
102,02 €
19,92 €

Celková výška pohľadávok voči oddelenej konkurznej podstate je v sume 2 490,25 €.
3. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že príjem získaný speňažením majetku oddelenej konkurznej podstaty je v sume 86
960,- € a náklady konkurzu ako pohľadávky voči oddelenej konkurznej podstate sú v sume 12 588,59 €; rozdiel
medzi príjmami a výdavkami v konkurze je suma vo výške 74 371,41 €, ktorá bude rozvrhnutá nasledovne:
Číslo
1

Veriteľ
SR- Daňový úrad Trnava

Suma zistenej pohľadávky v €
53 292,45 €

suma uspokojenia v €
53 292,45 €

% uspokojenia
100%

Oddelený veriteľ bude v rámci rozvrhu oddelenej podstaty uspokojený vo výške 100% svojej pohľadávky
v sume 53 292,45 € a zvyšná suma 21 078,96 € bude preradená do rozvrhu všeobecnej konkurznej podstaty.
Podľa ust. § 96 ods. 5, ust. § 97 ods. 1 k ust. 101 ods. 1 ZKR správca určuje oddelenému veriteľovi lehotu 15
dní na schválenie konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty, ktorá lehota začína plynúť dňom
zverejnenia návrhu v obchodnom vestníku.

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
INg. Marián Urban- METTYS

K002288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Benka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky 901 01, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.7.1979
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/52/2016 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Cyril Benka, nar. 8. júla 1979, bytom 901 01 Malacky, oznamuje, že v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 9. marca 2017 (štvrtok) o 10:00 hod v zasadačke
advokátskej kancelárie BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o. nachádzajúcej sa na adrese Mariánska 12, 811 08
Bratislava na 1. poschodí.
Prezentácia účastníkov sa začne o 9:30 hod.

Program schôdze:
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1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Správa správcu o jeho doterajšej činnosti a o stave konkurzu;
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa §107 ods. 2 ZKR;
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods. 1 ZKR;
5. Rôzne;
6. Záver.

V zmysle §35 ZKR má právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad
totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci alebo poverenia na zastupovanie a doklad totožnosti.

V Bratislave, dňa 25. januára 2017

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K002289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Tarcsi -fy TARCSI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 738 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2015 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

NÁVRH konečného rozvrhu výťažku oddelenej konkurznej podstaty podľa ust. § 96 a ust. § 97 zákona
o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“) do
konania vedeného pod sp. zn. 36K/22/2015
1. Všeobecne o priebehu konkurzného konania
Konkurzné konanie na majetok úpadcu bolo začaté uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.07.2015, č.k.
36K/22/2015-65, právoplatné dňa 04.08.2015 (OBV 147/2015) a konkurz bol vyhlásený uznesením, č.k.
36K/22/2015-125, zo dňa 15.12.2015, právoplatné dňa 23.12.2015 (OBV 245/2015). Uznesením zo dňa
19.04.2016, č.k. 36K/22/2015-210 bol ustanovený nový správca, uznesenie právoplatné dňa 26.04.2016 (OBV
78/2016).
Správca v súlade s ust. § 73 zákona zistil a spísal majetok úpadcu, pričom bola vytvorená oddelená konkurzná
podstata veriteľa – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., zverejnená správcom v OBV číslo 38/2016 dňa 25.02.2016.
Pohľadávka oddeleného veriteľa bola prihlásená v sume 143 261,91 €, a zistená v sume 143 261,91 €. Ku dňu
zostavenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty, správca neeviduje žiadny súdny spor
týkajúci sa určenia popretej pohľadávky oddeleného veriteľa, alebo vylúčenia majetku zapísaného do konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týkajúci sa určenia popretej pohľadávky oddeleného veriteľa, alebo vylúčenia majetku zapísaného do konkurznej
podstaty oddeleného veriteľa (excindačné konanie).
2. Výťažok získaný speňažením oddelenej konkurznej podstaty
Oddelená konkurzná podstata bola speňažená - nehnuteľnosti zapísané na LV číslo 1143 pre k.ú. Veľký
Meder (rodinný dom, zastavané a priľahlé pozemky)- 52 500,- eur
Pohľadávky voči oddelenej konkurznej podstate podľa ust. § 87 zákona, nasledovne:
Druh pohľadávky
odmena správcu zo speňaženia majetku, podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky
Notárske poplatky – legalizácia podpisov správcu, overovanie listín
Náklady dražobnej spoločnosti
Cestovné výdavky správcu
Poštovné
Súdny poplatok z výťažku 0,2%

Výška
6 668,78 €
21,66 €
3 536,83 €
16,07 €
6,25 €
105,- €

Uhradená suma
0,00 €
0,00 €
3 536,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Neuhradená suma
6 668,78 €
21,66 €
0,00 €
16,07 €
6,25 €
105,- €

Celková výška pohľadávok voči oddelenej konkurznej podstate je v sume 10 354,59 €.
3. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že príjem získaný speňažením majetku oddelenej konkurznej podstaty je v sume 52
500,- € a náklady konkurzu ako pohľadávky voči oddelenej konkurznej podstate sú v sume 10 354,59 €; rozdiel
medzi príjmami a výdavkami v konkurze je suma vo výške 42 145,41 €, ktorá bude rozvrhnutá nasledovne:
Číslo Veriteľ
1
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Suma zistenej pohľadávky v €
143 261,91 €

suma uspokojenia v €
42 145,41 €

% uspokojenia
29,42%

Oddelený veriteľ bude v rámci rozvrhu oddelenej podstaty uspokojený vo výške 29,42% svojej pohľadávky
v sume 42 145,41 € a zvyšná časť neuspokojenej pohľadávky veriteľa v sume 101 116,50 € bude prevedená
na uspokojenie medzi pohľadávky uspokojované zo všeobecnej konkurznej podstaty.
Podľa ust. § 96 ods. 5, ust. § 97 ods. 1 k ust. 101 ods. 1 ZKR správca určuje oddelenému veriteľovi lehotu 15
dní na schválenie konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty, ktorá lehota začína plynúť dňom
zverejnenia návrhu v obchodnom vestníku.

Mgr. Eva Timár Myjavcová,
správca, Imrich Tarcsi - fy TARSCI

K002290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/22/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/22/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – ŠTVRTÉ KOLO
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V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/22/2015 na majetok úpadcu: RAC spol.
s r. o., so sídlom: P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245 (ďalej v texte len „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu v súlade so záväzným
pokynom uloženým zabezpečeným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 831 04 Bratislava, IČO:
00 151 653 (ďalej v texte len „Zabezpečený veriteľ“) zo dňa 01.08.2016 a zo dňa 13.01.2017 na speňaženie
pohľadávok zapísaných do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa pod číslom súpisovej zložky
1, 2, 3, 5, 8, 10 a 15, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 215/2015 zo dňa 09.11.2015, v zmysle § 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 v texte len „ZKR“), vyhlasuje štvrté kolo verejného ponukového konania a vyzýva
záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor pohľadávok, a to:
Dlžník

Č. súp.
Právny dôvod
zl.

Obch. meno
priezvisko

1.

preddavok na stavebné práce

2.

neuhradenie
FV14/027

odberateľskej

faktúry

3.

neuhradenie
FV14/029

odberateľskej

faktúry

5.

poskytnutý preddavok

8.

neuhradenie
15001

odberateľskej

faktúry

10.

neuhradenie
FV10/00035

odberateľskej

faktúry

15.

poskytnutá pôžička

/

Meno,

IČO

CAPITAL GAMING s.r.o.

24
565

657

DR OMEGA s.r.o.

47
781

536

DR OMEGA s.r.o.

47
781

536

EXTRABENZ, spol. s r. o.

34
033

143

HORNEX, a.s.

35
570

802

LOOX, s.r.o.

35
878

907

Anton Ruščák

Súpisová hodnota
v€

Ulica

Číslo Obec

Vinohradská

2165/ 120 00
48
Praha 2

Mierová

2

920 01
Hlohovec

4 316,40

Mierová

2

920 01
Hlohovec

4 486,80

Nitrianska

1527

927 02
Šaľa, Veča

200,00

Agátová

4D

841 01
Bratislava

6 504,00

Kozia

11

811
Bratislava

Cottbuská

10

040 23 Košice 121 176,96

211 000,00

03

931,22

Minimálna akceptovateľná cena v ponukovom konaní za súbor pohľadávok:
Najvyššia ponuka bez stanovenia minimálnej akceptovateľnej ceny. Správca je oprávnený odmietnuť každú ponuku,
ktorej výška by bola neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou.
Lehota na predkladanie ponúk: od 03.02.2017 do 17.02.2017
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť doručená osobne alebo poštou do kancelárie Správcu na adresu: Pekárska 11, 917 01 Trnava,
v zalepenej obálke s výrazným označením: „KONKURZ RAC spol. s r. o. verejné ponukové konanie – pohľadávky.
NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr posledný deň lehoty, t. j. 17.02.2017 do 15:00 hod..
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 20.02.2017 o 11:00 hod. v kancelárii správcu Úpadcu na adrese Pekárska 11,
917 01 Trnava.
Bližšie informácie:
Žiadosti o ďalšie informácie je možné zasielať na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky verejného ponukového konania:
1. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania a náležitosti ponuky:
1.1 Vo štrvtom kole ponukového konania sa predaj predmetu ponukového konania uskutoční za najvyššiu
ponuku bez stanovenia minimálnej akceptovateľnej ceny. Správca je oprávnený odmietnuť každú ponuku,
ktorej výška by bola neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou.
1.2 Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní. Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk do 15:00 hod.. Doručené ponuky sa označia dátumom doručenia a poradovým číslom.
1.3 Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ RAC
spol. s r. o. verejné ponukové konanie – pohľadávky. NEOTVÁRAŤ!“.
1.4 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku.
1.5 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať, ani vziať späť.
1.6
Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí mať minimálne nasledujúci obsah:
nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny
predmetu ponúkaného v konaní a čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom v Obchodnom vestníku.
1.7 Na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com Správca
umožní záujemcovi počas ponukového konania nahliadať do dokumentov súvisiacich s pohľadávkami, ktoré
má k dispozícii, a to v kancelárií správcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava v pracovných dňoch Po - Pia
od 09,00 do 15,00 hod. vo vopred dohodnutom termíne.
2.

Vyhodnotenie ponúk:

2.1 Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
2.2 Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.3 sa neprihliada.
2.3 Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 1.6 sa neprihliada.
2.4 Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
2.5 Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí,
a vyhodnotenie bezodkladne zašle Zabezpečenému veriteľovi. Víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu
a primeranú cenu za predmet ponukového konania, a bude Správcom a zároveň Zabezpečeným veriteľom
vyhodnotený ako víťaz.
2.6 V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 1.1 až 1.6 sa použijú primerane.
2.7 O vyhodnotení doručených ponúk, ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada, vyhotoví Správca
zápisnicu.
2.8 Zabezpečený veriteľ má právo odmietnuť všetky predložené záväzné ponuky, a to bez udania dôvodu.
2.9 Správca oznámi výsledky ponukového konania úspešnému záujemcovi, Zabezpečenému veriteľovi
a konkurznému súdu, a to do piatich dní odo dňa obdržania odsúhlasenia víťaznej ponuky Zabezpečeným
veriteľom.
2.10 Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na konkurzný účet úpadcu do 7 dní odo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.10 Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na konkurzný účet úpadcu do 7 dní odo dňa
doručenia oznámenia správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí
byť pripísaná na konkurzný účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
2.11 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej ceny.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PM.INVESTOR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 22, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 725 098
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/31/2016 S1091
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/31/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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
bolia správcovi doručená nasledovná prihláška: - dňa 27.01.2017 od veriteľa: Orange Slovensko, a.s., Metodová
ulica č. 8, IČO 35 697 270, prihlásená celková suma: 1 275,71 EUR, nezabezpečená, prihláška bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 27.01.2016.

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
správca

K002292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Mozola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 2720/10, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/50/2014 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/50/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku zapísaného v súpise majetku (všeobecná podstata)
V konkurzom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu: Boris Mozola, nar. 27.04.1974, bydliskom Šafárikova
2720/10, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, ktoré je vedené Okresným súdom Trenčín pod č.k. 38K/50/2014,
zaslal dňa 12.01.2017 správca úpadcu Ing. Katarína Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín,
IČO: 33 174 873, zapísaná v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
značka správcu: S1369 (ďalej len ako: „správca“) v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) zákona číslo 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len
ako: „ZKR“) s prihliadnutím na § 107 ods. 2 ZKR príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov: spoločnosť MAGENTA,
s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 44 463 278, Slovenská republika (ďalej len ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 44 463 278, Slovenská republika (ďalej len ako
„zástupca veriteľov“) žiadosť o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku priamym predajom, tzv.
odpredajom z voľnej ruky v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. e) ZKR.
MAGENTA, s.r.o. ako zástupca veriteľov udelila dňa 17.01.2017 správcovi nasledovný záväzný pokyn:
„V právnej veci konkurzu na majetok úpadcu – Borisa Mozolu, s trvalým bydliskom Šafárikova 2720/10, 911 08
Trenčín, dátum nar.: 27.04.1974 (ďalej ako „úpadca“), ktorý je t.č. vedený Okresným súdom Trenčín, pod sp. zn.
38K/50/2014, bola spoločnosti MAGENTA, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 44 463 278 ako zástupcovi veriteľov doručená Žiadosť ustanoveného správcu Ing. Kataríny Roderovej
o uloženie záväzného pokynu na speňaženie peňažnej pohľadávky zo dňa 12.01.2017.
Spoločnosť MAGENTA, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 44 463 278
ako zástupca veriteľov, v právnom zastúpení Mgr. Monikou Ignačákovou, po preštudovaní predložených podkladov,
týmto ukladá v nadväznosti na doručenú Žiadosť o uloženie záväzného pokynu zo dňa 12.01.2017, nasledovný
záväzný pokyn na speňaženie peňažnej pohľadávky tvoriacej všeobecnú podstatu:
Zástupca veriteľov súhlasí so speňažovaním predmetného majetku patriaceho do súpisu majetku
všeobecnej podstaty predajom peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
poradovým číslom č. 12, tak ako je uvedené v Obchodnom vestníku č. 48/2015 zo dňa 11.03.2015, a to
priamym predajom, tzv. odpredajom z voľnej ruky v zmysle ustanovenia §92 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“), za najvyššiu ponuku vyrokovanú medzi správcom
a záujemcom so súhlasom zástupcu veriteľov.
S pozdravom
MAGENTA, s.r.o.
v.z. Mgr. Monika Ignačáková, advokátka“

K002293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marán Peressényi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovská Lehôtka 1, 962 62 Bzovská Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2014 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle § 76 ods. 3 Zákona 7/2005 Z. z. sa doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku,
a to:

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac december 2016 v súpisovej hodnote 97,99 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Flíder
SKP

K002294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galaktická 24, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/21/2016 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/21/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
5 Iná majetková hodnota : zrážky zo mzdy za december 2016
celková suma a mena : 201,64 eur
Právny dôvod vzniku : Zrážky zo mzdy za mesiac december 2016
Deň zapísania majetku : 13.01.2017
Dôvod zapísania majetku: § 67 b) ZKR
Súpisová hodnota majetku : 201,64 eur
6 Peňažná pohľadávka
celková suma a mena : 4,63 eur
Dlžník: OTP Banka Slovensko, a.s. , IČO : 313 189 16, Štúrova 5, Bratislava
Právny dôvod vzniku : Pohľadávka z účtu č. 15891571/5200
Deň zapísania majetku :25.01.2017
Dôvod zapísania majetku: § 67 b) ZKR
Súpisová hodnota majetku : 4,63 eur

V Košiciach, dňa 27.1.2017
JUDr. Viera Luptáková, správca

K002295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chemkostav Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 443 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2016-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
lehoty republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Chemkostav Trading, s.r.o. so sídlom Štefánikova 4, 066 01 Humenné, IČO:
36 443 182 v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená dňa 25.01.2017 prihláška veriteľa:
REALITY LAURIN, a.s. Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto s pohľadávkou vo výške 5.647,22 Eur istiny,
61.030,89 Eur úroky z omeškania a 1.172,72 Eur náklady uplatnenia. Spolu pohľadávka v sume 67.850,83 Eur.
Správca pohľadávku zapísal do zoznamu pohľadávok pod poradové číslo 71/2016.
V Prešove dňa 27.01.2017
správca

K002296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Mozola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 2720/10, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/50/2014 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Speňažovanie majetku zapísaného do súpisu majetku úpadcu
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej len
ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: Boris Mozola, nar. 27.04.1974, bydliskom Šafárikova
2720/10, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, sp. zn. konania: 38K/50/2014, v súlade so schváleným záväzným
pokynom príslušného orgánu zo dňa 17.01.2017 vyhlasuje verejné ponukové konania na predaj majetku
zapísaného do súpisu majetku všeobecná podstata - súpisová zložka majetku poradové číslo 12 a to formou
predaja z voľnej ruky ( podľa § 92 ods. 1 písm. e) ZKR ) za najvyššiu ponuku vyrokovanú medzi správcom a
záujemcom so súhlasom zástupcu veriteľov.
Predmetom speňažovania odpredajom z voľnej ruky je nasledovný majetok:
Poradové
číslo

Označenie

12.

peňažná
pohľadávka

Celková
suma

60 000,00
€

Mena

Právny
vzniku

dôvod

EUR Zmluva o pôžičke

Dlžník
SULP
s.r.o.
Nánanská
cesta
1454/60
943
01
Štúrovo
IČO: 36 327 191

Súpisová
majetku

hodnota

60 000,00 €

Deň zápisu

5.3.2015

s uvedenými podmienkami:
Všeobecné podmienky vereného ponukového konania
Správca vykoná speňaženie formou predaja majetku z voľnej ruky za najvyššiu ponuku vyrokovanú medzi správcom
a záujemcom so súhlasom príslušného orgánu. Správca neuzavrie kúpnu zmluvu s vybraným záujemcom pred
uložením súhlasu príslušného orgánu s uzatvorením takejto zmluvy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Forma a lehota predkladania ponúk
Záujemca predkladá ponuku do 30 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Prvý deň 30 dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení oznamu o vyhlásení
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuka môže byť predložená:
·
·
·

na adrese sídla správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín;
e-mailom na adrese: roderova@onlinespravca.sk;
telefonicky na telefónnom čísle: 00421 905 517 256.

Na vyžiadanie záujemca obdrží súpis majetku spoločne so súpisovou hodnotou a návrh zmluvy o postúpení
pohľadávky. Na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o speňažovanom majetku. Správcu je
možné kontaktovať mailom na adrese: roderova@onlinespravca.sk

Vyhodnotenie ponúk
Správca predloženú ponuku vyhodnotí a následne požiada príslušný orgán – zástupcu veriteľov o udelenie súhlasu
resp. nesúhlasu s predajom majetku podliehajúceho konkurzu, t.j. peňažnej pohľadávky a o udelenie súhlasu resp.
nesúhlasu s uzatvorením zmluvy o postúpení pohľadávky so záujemcom o kúpu majetku zapísaného do všeobecnej
podstaty úpadcu.
Správca ma právo neuzatvoriť kúpnu
ponukové konanie zrušiť bez udania dôvodu.

zmluvu

so

žiadnym

zo

záujemcov,

ako

aj

verejné

Ing. Katarína Roderová, správca

K002297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Badín 3, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 616 232
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2016 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2R/3/2016, zo dňa 12.01.2017 (zverejnené v OV č. 14/2017 zo
dňa 20.01.2017) súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 28.12.2016 a ukončil
reštrukturalizáciu dlžníka: KOVA s.r.o., so sídlom Badín 3, 976 32 Badín, IČO : 31 616 232.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom KOVA s.r.o., so sídlom
Badín 3, 976 32 Badín, IČO : 31 616 232.
Dozorným správcom je JUDr. Ing. Tomáš Oravec, sídlo kancelárie: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica,
značka správcu pridelená Ministerstvom spravodlivosti SR: S1168.
Súhlasu správcu počas dozornej správy ďalej podliehajú tieto právne úkony dlžníka:
- právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
- založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo inej právnickej osoby,
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku Dlžníka, prípadne jeho zaťaženie vecným bremenom,
- vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom a to právneho úkonu, ktorý je mimo rámca bežných
právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku Dlžníka,
- vykonanie právneho úkonu, ktorým sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu
za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
- uzatvorenie zmluvy akejkoľvek nájomnej zmluvy, či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing v rámci
ktorého má Dlžník vystupovať ako leasingový nájomca, zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov rozsahu presahujúcom 20.000 EUR,
- vykonanie úkonu, ktorým sú vynaložené investície dlžníka, nad rámec bežnej obchodnej činnosti Dlžníka, a to nad
sumu 10.000 EUR bez DPH jednotlivo alebo viacero vzájomne súvisiacich investícií, ktoré spolu prekročia sumu
10.000 EUR bez DPH, pričom Dozorný správca je pri udeľovaní súhlasu v predmetnej veci viazaný stanoviskom
Veriteľského výboru resp. zabezpečeného veriteľa, ktoré si Dozorný správca vyžiada bezodkladne,
- realizácia akéhokoľvek plnenia voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon,
- právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,
- právny úkon, ktorým Dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov,
- každý právny úkon mimo bežnej obchodnej činnosti, ktorý sa týka majetku Dlžníka v rozsahu presahujúcom
10.000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku Dlžníka v rozsahu presahujúcom 20.000 EUR za
kalendárny mesiac,
- právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu (trvalého pracovného
pomeru)
- právne úkony podliehajúce schváleniu dozorným správcom týkajúce sa zmeny vlastníckej štruktúry dlžníka.
Súhlas dozorného správcu s úkonom dlžníka musí byť získaný dlžníkom vopred a musí byť písomný.
Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením
plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.
V Banskej Bystrici, dňa 27.01.2017
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
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K002298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Vlasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu Anton Vlasko, sp. zn. 40K/46/2016
3.Iná majetková hodnota:
popis: príjem podliehajúci konkurznej podstate za obdobie 12/2016
hodnota: 748,45,-EUR.

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K002299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zbyněk Šecl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 46/22, 986 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 78/2013 s1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 78/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D. úpadcu Zbyněk Šecl, bytom Školská 46/22, 986 01 Nová Baňa, Slovenská
republika oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a oznamuje zámer zostaviť rozvrh. Veriteľský
výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do
30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom.

K002300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Spodniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 38, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/57/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/57/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: Peter Spodniak, nar. 05.04.1978, bytom Šoltésovej 38, 963 01 Krupina podaním zo dňa
04.01.2017 požiadal zástupcu veriteľov EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava o udelenie
záväzného pokynu za účelom speňažovania majetku úpadcu, ktorý patrí do všeobecnej podstaty a jeho súpis bol
zverejnený v OV č. 208/2016 zo dňa 28.10.2016 pod č. K024700 pod por. č. 41.
Veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., v zast. Tomáš Kušnír, s.r.o., ako zástupca veriteľov vo veci konkurzného
konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 2K/57/2013 na majetok úpadcu Peter Spodniak, nar.
05.04.1978, bytom Šoltésovej 38, 963 01 Krupina, uložila správcovi – spoločnosti Reštrukturalizácie a konkurzy RS,
v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, listom doručenom správcovi dňa 26.01.2017
záväzný pokyn na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 208/2016 zo dňa 28.10.2016 pod K024700 pod por. č.
41, a to speňažiť ho formou ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku v súlade s § 92 ods. 1 písm.
d) ZKR za podmienok uvedených v žiadosti správcu zo dňa 04.01.2017.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
V Rimavskej Sobote 27.01.2017

K002301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kitta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2016/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy.
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu Peter Kitta, nar. 25.12.1981, bytom Františkánska 7403/3, 91701
Trnava, bola dňa 23.01.2017 správcovi doručená prihláška pohľadávky č. 1, veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,
IČO: 31 335 004, so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní v znení ust. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 31 335 004, so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní v znení ust. §
28 ods. 2 ZKR. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávka v celkovej výške 29.615,17 Eur bola
zapísané do zoznamu pohľadávok dľa § 31 ZKR dňa 27.01.2017 pod č. zápisu 3/P/ 001.

K002302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 1290/6 1290/6, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2016 S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov
úpadcu Ingrid Fabiánová, trvale bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava, občan SR
17.12.1970v konkurznej veci sp.zn.8K/39/2016, konanej dňa 27.1.2017

narod.

Miesto konania : Hotel Bratislava, Seberiniho 9, 821 03 Bratislava, miestnosť č. 118
Termín konania: 27.1.2017
Začiatok konania: 10.00 hod.
Predseda schôdze: Ing. Anna Bružeňáková, správca
Zoznam prítomných veriteľov :
Erik Doľacký - splnomocnená osoba Monika Doľacká, Renáta Chrenková - splnomocnená osoba Monika Doľacká,
Monika Doľacká, rod.Štofčíková
Za úpadcu: nikto
Program schôdze :
1.Otvorenie, prezentácia
2.Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR)
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5.Rôzne
6.Záver
K bodu 1)
Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda schôdze. Oboznámil a poučil prítomných veriteľov o ich právach
a povinnostiach spojených s účasťou na prvej schôdzi veriteľov, o hlasovaní v zmysle ust. § 35, § 36, § 107 ZKR.
Predseda schôdze skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom
a s programom schôdze veriteľov, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2017 zo dňa 3.1.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda schôdze zároveň skonštatoval, že prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný
aspoň jeden veriteľ zistených pohľadávok oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať s celkovým počtom 43121
hlasov, schôdza je uznášaniaschopná.
K bodu 2)
Správu o doterajšom priebehu konania podal správca konkurznej podstaty a podrobne sa zaoberal všetkými
úkonmi, vykonanými do konania prvej schôdze veriteľov a oboznámil prítomných veriteľov so všetkými správami
predloženými v rámci konkurzného konania na Okresný súd Bratislava I. Správca taktiež oboznámil veriteľov so
súpisom majetku konkurznej podstaty a prihlásenými zistenými pohľadávkami konkurzných veriteľov. V tejto
súvislosti uviedol, že celkovo veritelia v základnej prihlasovacej lehote v zmysle § 28 ods. 1 ZKR podali 9 prihlášok
pohľadávok v celkovej výške : 46 665,25€, z toho zabezpečených 0. V súlade s ustanovením § 31 ods. 1 ZKR
prihlásené pohľadávky správca priebežne zapísal do zoznamu pohľadávok a veriteľom, ktorí požiadali, vydal
potvrdenie o zapísaní ich prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Po základnej prihlasovacej lehote
nebola správcovi doručená na adresu kancelárie žiadna prihláška veriteľa. Súčasne po preskúmaní náležitosti
podaných prihlášok správca prihliadol na všetky prihlášky veriteľov a po preskúmaní ich obsahu ich považoval za
zistené. Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 239/2016 zo dňa 14.12.2016 pod č. zápisu K028295 súpis
všeobecnej podstaty majetku úpadcu, ktorý aktualizoval zápisom v Obchodnom vestníku č. 8/2017 vydaného dňa
12.1.2017 pod č. zápisu K000653 o nové súpisové zložky majetku úpadcu.
K bodu 3) Voľba členov veriteľského výboru
Predseda schôdze informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave kreovania veriteľského výboru, jeho právach
a povinnostiach. Okresný súd dňom vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
29.10.2016 otvoril malý konkurz. Správca oboznámil prítomných s tým, že v súlade s § 107 ods. 2 ZKR volí
schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov. Návrhy na zástupcu veriteľov predkladá
predseda schôdze veriteľov spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov
hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým nie je zvolený jeden zástupca
veriteľov. Následne bol predsedom schôdze predložený návrh na voľbu zástupcu veriteľského výboru podľa poradia
– počtu hlasov.
Za zástupcu veriteľov bol navrhnutý veriteľ :
Renáta Chrenková, trvale bytom Poroská 450/39, Pusté Uľany
Hlasovanie:
Za hlasovali : 0 % hlasov prítomných veriteľov
Proti hlasovali: Renáta Chrenková, Erik Doľacký, Monika Doľacká, 100 % hlasov prítomných veriteľov
Zdržali sa : nikto
Za zástupcu veriteľov bol navrhnutý veriteľ:
Erik Doľacký, trvale bytom Kladzany 189
Hlasovanie:
Za hlasovali : 0 % hlasov prítomných veriteľov
Proti hlasovali: Renáta Chrenková, Erik Doľacký, Monika Doľacká, 100 % hlasov prítomných veriteľov
Zdržali sa : nikto
Za zástupcu veriteľov bol navrhnutý veriteľ:
Monika Doľacká, rod.Štofčíková, trvale bytom Hlavná 324, Udavské
Hlasovanie:
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Za hlasovali : Renáta Chrenková, Erik Doľacký, Monika Doľacká, 100 % hlasov prítomných veriteľov
Proti hlasovali: 0 % hlasov prítomných veriteľov
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 1 (k bodu 3 predmetu rokovania)
Prítomní nezabezpečení veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať s celkovým počtom 43121 hlasov zvolili
za zástupcu veriteľov Monika Doľacká, rod.Štofčíková, trvale bytom Hlavná 324, Udavské
Námietku voči Uzneseniu č. 1 neuplatnil nikto.
K bodu 4) Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Prítomný veriteľ Erik Doľacký, trvale bytom Kladzany 189 predložil návrh na výmenu správcu. Do funkcie správcu
navrhol osobu vedenú ministerstvom podľa osobitného predpisu v súlade s § 36 ods. 2 ZKR v zozname správcov :
SKKP, k.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO : 36869732, značka správcu S1493
Hlasovanie:
Zahlasovali:100%hlasov prítomných veriteľov
Proti hlasovali: 0 % hlasov prítomných veriteľov
Zdržali sa : nikto

Uznesenie č. 2 ( k bodu 4 predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov potvrdzuje do funkcie správcu v konkurznom konaní Sp.zn.: 8K/39/2016 SKKP, k.s., Panenská
24, 811 03 Bratislava, IČO : 36869732, značka správcu S1493.
Námietku voči Uzneseniu č. 2 neuplatnil nikto.
K bodu 5) Rôzne
Správca poučil veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam námietky
na súde do 5 dní od skončenia schôdze veriteľov v zmysle § 35 ods. 8 ZKR. Veritelia námietky proti uzneseniam
číslo 1 až 2 prijatým na tejto schôdzi neuplatnili.
Program schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za účasť a schôdzu
o 10.30 hod. ukončil.
V Bratislave, dňa 27.1.2017
Zapísala: Ing. Anna Bružeňáková, správca
Predseda prvej schôdze veriteľov: Ing. Anna Bružeňáková, správca
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K002303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Produkagro spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 218, 066 01 Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 508 535
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2012 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisovej zložky majetku

Typ: iná majetková hodnota
Popis :
1. Úroky v banke : 0,04 €
2. Nevyčerpaná časť preddavku : 995,82 €

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K002304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ SLNEČNICA 02, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 864 994
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/10/2016 S 1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/10/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
LEKÁREŇ SLNEČNICA 02, spol. s r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 864 994
spisová značka: 4R/10/2016
miesto konania: Arcade Hotel, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
dátum konania: 26.01.2017
začiatok schôdze: 11:30 hod.

Prítomní:
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1.
2.
3.
a.

dlžník – konateľ spoločnosti LEKÁREŇ SLNEČNICA 02, spol. s r.o. JUDr. Tomáš Suchý,
reštrukturalizačný správca: LEGES Recovery k.s., JUDr. Peter Hunák, komplementár,
členovia veriteľského výboru:
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO:
31 625 657 veriteľ č. 9.
b. UNIMED, spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, IČO: 17 312 752 veriteľ č. 8.
c. TIMED, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, IČO: 00 602 175, veriteľ č. 7.

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru,
2. Hlasovanie o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu,
3. Záver.
Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
po skončení schôdze veriteľov.

1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Predsedajúci správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická
akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657 veriteľ č. 9
Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za:

3

hlasov 3

Proti:

0

hlasov 0

Zdržalo sa:

0

hlasov 0

Konštatujem, že predsedom veriteľského výboru sa stal veriteľ UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová
spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657 veriteľ č. 9
UZNESENIE č. 1:
„Veriteľský výbor zvolil veriteľa UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská
cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657 veriteľ č. 9 za svojho predsedu.“

2. Hlasovanie o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
Prítomný reštrukturalizačný správca dlžníka spolu s dlžníkom požiadali členov veriteľského výboru v súlade s § 143
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR), o predĺženie lehoty na
predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Žiadosť bola zdôvodnená tým, že k času uplynutia zákonnej lehoty
na predloženie plánu (90 dní od povolenia reštrukturalizácie) nebude možné vypracovať projekcie výnosov budúcich
období, s ktorými by sa malo následne kalkulovať pri vypracovávaní reštrukturalizačného plánu. Správca a dlžník
vykonali opatrenia, ktorých efekt chcú sledovať a v pláne zohľadniť.
Predsedajúci správca navrhol hlasovať o návrhu dlžníka.
Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za:
Proti:

3
0

hlasov 3
hlasov 0
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hlasov 0

Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený.
Veriteľský výbor väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru prijal nasledovné:
UZNESENIE č. 2:
„Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu o 60 dní.“

3. Záver.
V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Zápisnica skončená o 11:50 hod.
V Banskej Bystrici, dňa 26.01.2017
_________________________________

_________________________________

predseda veriteľského výboru

reštrukturalizačný správca

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická

LEGES Recovery k.s.

akciová spoločnosť v zast. JUDr. Lucia Serdelová

K002305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dúbravka Centrum, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 12, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 781
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/4/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

SPISOVÁ ZNAČKA OS BA I
4R/4/2016

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
VO VECI REŠTRUKTURALIZÁCIE DLŽNÍKA
DÚBRAVKA CENTRUM S. R. O.
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Dlžník: Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 812 04 Bratislava, IČO: 35 950 781

Miesto konania: priestory predsedu veriteľského výboru, spoločnosti Matejka Friedmannová s.r.o., na ulici
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava;

Čas konania: 26.01.2017 o 13:00 hod.;

Program: prerokovanie žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
a rozhodnutie o nej;

Prítomní:

a. Matejka Friedmannová s.r.o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47 248 998,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90113/B, v mene
ktorej koná JUDr. Ondrej Matejka, konateľ (ďalej aj len ako „Matejka Friedmannová“);
b. ADVOCATIO s.r.o., so sídlom Zálužická 3, 821 01 Bratislava, IČO: 36 762 121, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 45394/B, na základe plnomocenstva konajúca
v zastúpení obchodnou spoločnosťou SHM PARTNERS s. r. o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08
Bratislava, IČO: 47 235 616, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 75983/B, konajúca v zastúpení konateľom JUDr. Dušanom Hrnčiarom, PhD. (ďalej aj len ako
„ADVOCATIO“);
c. MUDr. Michal Liška, r.č. XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05 Bratislava a MUDr. Zuzana Lišková, r.č.
XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05 Bratislava, na základe plnomocenstva konajúca v zastúpení
obchodnou spoločnosťou Zvara advokáti s. r. o., so sídlom na ulici Nám. SNP 1, 811 06 Bratislava, IČO:46
547 878, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79531/B,
konajúca v zastúpení Mgr. Peter Zvara (ďalej aj len ako „MUDr. Liška“);

I.

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 13:00 hod. predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová, ktorý
potom, ako privítal prítomných veriteľov, skonštatoval, že nakoľko sú prítomní traja členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor je v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) uznášaniaschopný.

II.
Prerokovanie žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
a rozhodnutie o žiadosti dlžníka

V súlade s programom zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová
oboznámil prítomných veriteľov so žiadosťou dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
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oboznámil prítomných veriteľov so žiadosťou dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
o 60 dní s dôvodmi takéhoto predĺženia.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu veriteľského výboru:

Člen veriteľského výboru

Hlasovanie:
ZA / PROTI/ ZDRŽAL SA

Matejka Friedmannová

ZA

ADVOCATIO

ZA

MUDr. Liška

ZA

Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru:
Veriteľský výbor súhlasí so žiadosťou dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu o 60 dní.
Dôvodom súhlasu veriteľského výboru s predĺžením lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu je skutočnosť, že zákonná lehota pre popretých veriteľov na podanie
incidenčných žalôb o určenie nimi prihlásených pohľadávok uplynie dňa 08.02.2017, pričom základná lehota
na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu uplynie dňa 07.02.2017, a teda
z objektívnych dôvodov nie je možné od dlžníka požadovať predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu skôr, ako sa ustáli okruh veriteľov dotknutých reštrukturalizačným plánom.
Predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní považuje
veriteľský výbor za primerané vzhľadom na dôvody uvádzané v žiadosti dlžníka aj z pohľadu nutnosti
dlžníka prediskutovať možností financovania jednotlivých reštrukturalizačných metód.

Predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová následne zasadnutie veriteľského výboru o 13:15 hod.
ukončil.

V Bratislave, dňa 26.01.2017

Matejka Friedmannová s.r.o.
JUDr. Ondrej Matejka
konateľ a advokát
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K002306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Spodniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 38, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/57/2013 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/57/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: Peter Spodniak, nar. 05.04.1978, bytom Šoltésovej 38, 963 01 Krupina v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu udeleným dňa 23.01.2017 a podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, vyhlasuje
verejné ponukové konanie na predaj pohľadávky.
Ide o majetok úpadcu, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu v časti INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA pod
por. č. 41 a zverejnený v OV č. 208/2016 dňa 28.10.2016, pričom sa jedná o nasledovnú pohľadávku:
pohľadávka voči spoločnosti:
M-SZ Auto, s. r. o., Pribinova 38, 960 01 Zvolen vo výške 500,- € priznaná uznesením Okresného súdu
v Banskej Bystrici zo dňa 24.02.2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.06.2016,
ktoré sa stali právoplatnými dňa 20.07.2016.
Súpisová hodnota: 500,- €
Podmienky verejného ponukového konania:
·
·
·
·

·

·

·
·

záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke označenej „konkurz 2K/57/2013 – neotvárať“ na adresu
správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata. Zástupca veriteľov si vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou
odplatou.
na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu na tel. č.
0905 731 345 alebo e-mailom na judr.andrasiova@rsnet.sk.
na podávanie ponúk je určených 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V prípade ak posledný deň lehoty na podávanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. Lehota sa považuje za skončenú o 14.00 hod.
posledný deň lehoty.
náležitosti ponuky: presné označenie subjektu záujemcu vrátane preukázania právnej subjektivity o kúpu
(FO- meno, priezvisko, bydlisko, kópia OP, kópia živnostenského listu ak je podnikateľ, PO-obchodné
meno, sídlo, IČO, výpis z OR nie starší ako 3 mesiace), označenie predmetu kúpy, výšku navrhnutej
odplaty.
otváranie obálok sa uskutoční správcom do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca. O týchto úkonoch správca spíše zápisnicu. Víťazom verejného
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne ponúkol
najvyššiu odplatu a zástupca veriteľov odsúhlasil predloženú ponuku. Úspešný záujemca bude vyzvaný na
uzavretie zmluvy a zaplatenie odplaty. V prípade zhodnosti ponúk budú záujemcovia vyzvaní správcom na
zvýšenie ponúk, víťazom sa stane účastník, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
správca je oprávnený v prípade, ak najvyššia ponúknutá cena odplaty za postúpenú pohľadávku bude
neprimerane nízka alebo pre úpadcu inak nevýhodná, takúto ponuku odmietnuť.
na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia, sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a
nasl. Obč. zák. o postúpení pohľadávok.

V Rimavskej Sobote, dňa 27.01.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K002307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 36,30 €

V Nitre, dňa 27.01.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K002308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Námestie sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1209, správca úpadcu:
IE group, a. s., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 518 531 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s
ustanovením § 40 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZKR“), preraďuje
časť majetku Úpadcu zo súpisu majetku všeobecnej podstaty do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, (poradie zabezpečenej
pohľadávky v konečnom zozname pohľadávok: 153) nasledovne:

Súpis majetku Úpadcu, patriaceho do všeobecnej podstaty, bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192/2016 dňa

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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Súpis majetku Úpadcu, patriaceho do všeobecnej podstaty, bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192/2016 dňa
06.10.2016 K022835.

Podľa ustanovenia § 68 ZKR všeobecnú podstatu tvorí majetok podliehajúci konkurzu, ktorý netvorí žiadnu z
oddelených podstát.
Podľa § 69 ZKR oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí:
a) majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa, ak ide o zabezpečenie zabezpečovacím právom,
ktoré je na majetku právom jediným alebo v poradí rozhodujúcom na jeho uspokojenie právom prvým alebo medzi
inými zabezpečovacími právami zabezpečujúcimi pohľadávky iných zabezpečených veriteľov právom najskorším
(ďalej len "prednostné zabezpečovacie právo"),
b) výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa,
c) výťažok zo speňaženia majetku pôvodne zabezpečujúceho pohľadávku zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po
uspokojení alebo po zabezpečení uspokojenia [§ 70 ods. 2 písm. d)] pohľadávok zabezpečených zabezpečovacími
právami, ktoré boli na majetku pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie pred
zabezpečovacím právom zabezpečeného veriteľa.

Podľa § 40 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Obchodnom vestníku sa zverejňujú
po tom, čo došlo k zverejneniu vyhotoveného súpisu (§ 76 ods. 2 zákona), tieto zmeny súpisu:
b/ preradenie súpisovej zložky majetku alebo výťažku z jej speňaženia do inej podstaty (§ 70, § 76 ods. 3 a § 78
zákona), ktoré obsahuje opis preradenej súpisovej zložky majetku, označenie podstaty, z ktorej bola súpisová
zložka majetku vyradená, a označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená; oddelená
podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.

Správca konkurznej podstaty úpadcu IE Group, a.s. týmto v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami ZKR
preraďuje zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.,
IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zozname
pohľadávok: 153), súpisovú zložku majetku Pohľadávky z obchodného styku, predmetná súpisová zložka majetku je
bližšie špecifikovaná v Obchodnom vestníku OV č. 192/2016 zo dňa 06.10.2016 K022835, a to z dôvodu zisteného
nespochybniteľného zabezpečovacieho práva k uvedenej súpisovej zložke majetku Úpadcu.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

K002309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 445/57, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2016
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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por.
číslo

typ súpis.
zložky

súpisová
spoluvl. podiel
hodnota (EUR) úpadcu

13

iná majetková výťažok zo speňaženia majetku úpadcu v exekúcii v zmysle § 48 zák. č. 7/2005 Z.z., EX
1130,00
hodnota
8168/2011, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár

1/1

14

príslušná časť mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou (§ 72
iná majetková
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac november 2016, zamestnávateľ:
hodnota
SODEMA, s.r.o.

54,62

1/1

15

príslušná časť mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou (§ 72
iná majetková
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac december 2016, zamestnávateľ:
hodnota
SODEMA, s.r.o.

45,28

1/1

popis súpisovej zložky

K002310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIXIA SOLLARIS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 281 212
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu DIXIA SOLLARIS, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava,
IČO: 36 281 212, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 39518/B
(ďalej len „Úpadca“)
Miesto zasadnutia:

Advokátska kancelária JUDr. Repák, Krížna 47, 811 07 Bratislava

Dátum a čas zasadnutia:

27.01.2017 o 16:00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Ing. Peter Horváth, predseda veriteľského výboru;
2. Ing. Zuzana Klačková, člen veriteľského výboru;
3. Katarína Slošiarová, zastúpená na základe plnej moci advokátkou JUDr. Luciou Flochovou, člen veriteľského
výboru.

1. bod programu: Otvorenie zasadnutia
Členovia veriteľského výboru sa zišli na svojom zasadnutí, na ktoré ich v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zvolal predseda veriteľského výboru bezodkladne po prevzatí Úradného záznamu o otváraní obálok
s ponukami na speňaženie podniku Úpadcu v 1. kole ponukového konania. Predseda veriteľského výboru otvoril
zasadnutie veriteľského výboru, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru v zmysle vyššie uvedeného
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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zasadnutie veriteľského výboru, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru v zmysle vyššie uvedeného
zoznamu.
Podľa § 38 ods. 1 ZKR, činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia
veriteľského výboru.
Podľa § 38 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen
veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru
prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov
veriteľského výboru.
Podľa ustanovenia § 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 VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú osobne prítomní všetci jeho
členovia.

2. bod programu: Schválenie ponuky na speňaženie podnik úpadcu v 1. kole
Predseda veriteľského výboru predložil členom veriteľského výboru Úradný záznam o otváraní obálok zo dňa
27.01.2017 spolu s Notárskou zápisnicou N 136/2017, NZ 2544/2017, NCRIs 2598/2017 zo dňa 27.01.2017,
spísanou pred notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom Gajova 13, Bratislava, ako Osvedčenie
o právne významných skutočnostiach v konkurznej veci úpadcu DIXIA SOLLARIS, s.r.o. v konkurze, otváranie
obálok.
O predloženej ponuke hlasovali predseda a jednotliví členovia veriteľského výboru nasledovne:

Hlasovanie:
Za: 3 hlasy, t.j. 100% - Ing. Peter Horváth, Ing. Zuzana Klačková, Katarína Slošiarová, zastúpená advokátkou
JUDr. Luciou Flochovou
Proti: nikto - 0 hlasov
Zdržal sa: nikto - 0 hlasov
Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1: „Veriteľský výbor schvaľuje ponuku záujemcu Správa a inkaso pohľadávok s.r.o., so sídlom
Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 45 284 385, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61569/B ako víťaznú a ukladá Správcovi uzatvoriť s víťazným záujemcom
zmluvu o predaji podniku v zmysle podmienok ponukového konania“.

Námietky: neboli vznesené.

3. bod programu: Záver
V predseda veriteľského výboru poďakoval ostatným členom veriteľského výboru za účasť na zasadnutí
veriteľského výboru.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po skončení zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru o priebehu zasadnutia veriteľského
výboru vyhotoví zápisnicu, ktorej odpis následne doručí príslušnému súdu a správcovi. Správca najneskôr
nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.

V Bratislave dňa 27.01.2017, zasadnutie veriteľského výboru skončené o 16:20 hod.

Podpis predsedu veriteľského výboru:
____________________________________
Ing. Peter Horváth
predseda veriteľského výboru

K002311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 70, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 035 161
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/12/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod zn. č.: S1568, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako
reštrukturalizačný správca dlžníka SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12
Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 23781/S, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v správcovskej kancelárii na
adrese:
KP recovery, k.s.,
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel. čísle: +421 48/285 11 03.

KP recovery, k. s., reštrukturalizačný správca

K002312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Janka Kubánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
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Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Janka Kubánková, Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Ožvoldíková 2005/6, 84 102 Bratislava - Dúbravka, IČO/ Dátum narodenia
dlžníka/úpadcu: 10.10.1969 Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená
2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/2/2012 S 1433
k sp. zn.: 4K/2/2012

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: CURSOR s.r.o., Eisnerova 64, 841 07 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 11/2016
Suma: 84,17
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 84,71 EUR

K002313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Jančuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/68/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/68/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Jančuška Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Jančuška Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
bytom Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05. 1974 Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 38K/68/2015 S 1433
k sp. zn.: 38K/68/2015

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: : DREVOSEN s.r.o., so sídlom Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica
Právny titul: zrážka zo mzdy za 11/2016
Suma: 97,48
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 97,48 EUR

K002314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jana Hanulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmónia 3013, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1951
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2014 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Jana Hanulová, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
trvale bytom Harmónia 3013, 900 01 Modra, IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1951 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2K/26/2014 S 1433
k sp. zn.: 2K/26/2014

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Právny titul: zrážka z iných príjmov- starobný dôchodok za 11/2016
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Suma: 79,73
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 79,73 EUR

K002315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/57/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/57/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marian Šimko Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
bytom Mojmírova 8332/10, 960 01 Zvolen, IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 1K/57/2015 S 1433
k sp. zn.: 1K/57/2015

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: 3 D - DIANIŠKA, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 22, Banská Bystrica 974 01
Právny titul: zrážka zo mzdy za 11/2016
Suma: 9,07
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 9,07 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 70, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 035 161
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/12/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/12/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako reštrukturalizačný správca dlžníka SWT
logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23781/S (ďalej aj ako len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 4R/12/2016 zo dňa 20.1.2017
bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th May 2000, as the
Restructuring trustee of the debtor: SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, with its registered office: M. R.
Štefánika 70, 962 12 Detva, Slovakia, ID No.: 47 035 161, our duty is to inform you that with the resolution of
the District Court Banska Bystrica, proc. no: 4R/12/2016 dated on January 20th, 2016 restructuring
procedure was declared on the Debtor’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2017. Týmto dňom bola
povolená reštrukturalizácia dlžníka.
This resolution of the District Court Banska Bystrica became valid on January 28th 2017. The restructuring
procedure was declared as of this date.
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 u správcu na adrese KP
recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 30 days beginning with the declaration
of the restructuring procedure in one copy to the address KP recovery, k.s., with its seat of the office
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, The Slovak Republic. The lodgment of the claim has to be fulfilled in
prescribed form and has to provide basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration.
The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence or name and seat of the
creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Debtor, c) legal reason of the
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creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Debtor, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the
claim, f) signature.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration
form. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of
the Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin.
Na prihlášky, ktoré nebudú obsahovať základné náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa v
reštrukturalizácii neprihliada. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. 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. Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas
reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada.
Lodgment of claim that will not fulfill the basic requirements stated by the law or will not be delivered in
time will not be considered as claims in the restructuring procedure. Where a secured receivable is
concerned, the security right must also be enforced in the claim in a due and timely manner; otherwise, the
receivable shall be deemed in the restructuring to be an unsecured receivable. Lodgment of claim can be
corrected or amended only by replacing the primary lodgement of claim by new lodgement of claim, only
until expiration of the lodgement period. In case of doubts, Trustee is entitled whenever during
restructuring to submit Lodgment of claim to the court to resolute if lodgement of claim is taken into
consideration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is addressed to foreign creditors, whose place of residence or seat is not known from the
business documentation of the debtor.

KP recovery, k. s., reštrukturalizačný správca Dlžníka / Restructuring Trustee

K002317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Valašík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.01.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/15/2016 S 1433
k sp. zn.: 4K/15/2016
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Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Elektrovod Žilina, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 11/2016
Celková suma: 335,29
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 335,29 EUR

K002318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fúska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 31/23, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/23/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/23/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Juraj Fúska nar.11.12.1988,
trvale bytom Murániho č.31/23, 949 11 Nitra. (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Nitra, sp. zn. 27K/23/2016 zo dňa 18.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 25.01.2017 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa
26.01.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.Peter Bojda, Správca,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na
Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 27K/23/2016. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Juraj Fúska born 11.12.1988, Murániho č. 31/23, 949 11 Nitra, Slovakia (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 27K/23/2016 dated on
18.01.2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt's estate. This resolution of the District Court was
published on 25.01.2017. The bankruptcy procedure was declared as of date 26.01.2017. According to the Act No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to
lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: JUDr.Peter Bojda, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovakia. In
one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra,
Slovakia, to the No. 27K/23/2016. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights
pertaining to registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c)
legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application
of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal
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application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal
reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in
Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the
application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional claim");
the rights connected to the conditional claim is the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional claim");
the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to
the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee
has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of
right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has
the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in
which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor
does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of
non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise
the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence
or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence
or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The
submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be
corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). This notice refers to the creditors who have their domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No.
1346/2000 dated 29th May 2000.
V Nitre dňa 27.01.2017

JUDr.Peter Bojda

K002319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fúska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 31/23, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/23/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/23/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 27K/23/2016, zo dňa 18.01.2017 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu dlžníka Juraj Fúska nar.11.12.1988, bytom Murániho č.31/23, 949 11 Nitra. Toto uznesenie bolo zverejnené
dňa 25.01.2017 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa 26.01.2017. V zmysle § 85 odsek 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že dňom zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch od 7:00 hod do
13:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu prosím vopred nahlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie na
e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0904
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e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0904
925 845.
V Nitre, dňa 27.01.2017

JUDr.Peter Bojda

K002320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Dvorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Zúbka 27, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2015 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

6.

VŠEOBECNÁ PODSTATA
súpisová zložka majetku
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis: zrážky z pracovnej odmeny poukázané správcovi Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu
odňatia slobody, Banská Bystrica (v zmysle § 72 ods. ZoKR)
súpisová hodnota majetku: 11,84 €
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR

JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu

K002321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOBAK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 23, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 882 714
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2016 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom správcovskej kancelárie Krmanova 14, 040 11 Košice, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1283,, správca úpadcu: KOBAK,s.r.o. so
sídlom Krivá 23, 040 01 Košice, IČO : 43882714, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky
veriteľov:
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Michal Jakim - Zberné suroviny KIMO, so sídlom Potočná 755/8, 078 01 Sečovce IČO: 33151334, po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky č. 18 v celkovej výške 5 608,- EUR.
RAVEN a.s., so sídlom Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica 017 01, IČO: 31595804, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky č. 19 v celkovej výške 2 708,05 EUR.

K002322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2013 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

N á v r h konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu PharmDr. Pavel
Šimko, nar. 26.9.1956, trvale bytom Rastislavova 3468/36 Poprad, vyhotovený v zmysle § 101 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(v ďalšom texte len ZKR)

1/ V š e o b e c n á časť:
Uznesením Okresného súdu v Prešove č. 1K/27/2013 zo dňa 8.9.2013 – zverejneným v OV SR č. 184/2013
zo dňa 24.9.2013, bol na návrh dlžníka: PharmDr. Pavel Šimko, nar. 26.9.1956, trvale bytom Rastislavova 3468/36
Poprad vyhlásený konkurz na jeho majetok, ktorým bol ustanovený správca a otvorený malý konkurz.
Činnosť správcu bezprostredne po vyhlásení konkurzu bola v zmysle ZKR zameraná najmä na zabezpečenie
majetku úpadcu, včítane vykonávania zrážok z jeho príjmu jeho zamestnávateľom, súpis a zoznam pohľadávok
prihlásených do konkurzu veriteľmi, súpis majetku oddelenej a všeobecnej podstaty a s tým spojených ďalších
zákonných povinností správcu.
Predovšetkým v Obchodnom vestníku – č. OV 190/2013 vydanom 2. októbra 2013 správca zverejnil oznám
o možnosti nahliadať do správcovského spisu. Zriadil účet úpadcu v ČSOB, a.s. a jeho číslo : 4018858361/7500
v zmysle § 32 ods. 7 ZKR - pre účely skladania kaucie v prípade popretia pohľadávok iným veriteľom, zverejnil
v Obchodnom vestníku – č. OV 223/2013 vydanom 19. novembra 2013.
V súlade s ust. § 34 ods. 1 ZKR správca zvolal prvú schôdzu veriteľov na deň 27.12.2013 so začiatkom
o 13 00 hod. v sídle správcu, so stanoveným programom.
V zmysle § 76 ods 2 ZKR vyhotovil a v OV - č. 227/2013 vydanom 25. novembra 2013 zverejnil súpis
všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý následne v zmysle § 27 ods. 2 ZKR pravidelne
dopĺňal o zrážky zo mzdy
úpadcu – poukazované na základe jeho príkazu zamestnávateľom úpadcu: EASY LIFE, s.r.o., Moldavská 8/A
Košice v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, preplatok na dani z príjmu za r. 2014 a 2015 a súdom vrátenú nespotrebovanú
časť preddavku na výdavky predbežného správcu.
Súpis oddelenej podstaty nebol vyhotovený, pretože prihlásené zabezpečené pohľadávky veriteľa:
FNPI, s.r.o. so sídlom Jesenského 952/4, 972 71 Nováky, č. l – 312 boli zabezpečené pohľadávkami úpadcu, ktoré
tento v zozname majetku neuviedol a správcovi vyhlásil, že žiadne pohľadávky nemá, nakoľko všetky jeho
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tento v zozname majetku neuviedol a správcovi vyhlásil, že žiadne pohľadávky nemá, nakoľko všetky jeho
pohľadávky, ktoré v čase uzavretia zmluvy o záložnom práve mal, boli sporné a uplatnené na súde, pričom žaloby
o ich zaplatenie boli súdom právoplatne zamietnuté. Taktiež nebol ani predpoklad, aby v budúcnosti nejaké
pohľadávky úpadcu vznikli.
O stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave
súpisu
a zoznamu pohľadávok správca v zmysle § 13 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
v znení neskorších
predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR podával súdu
pravidelne - v zákonných lehotách
podrobné správy, a to dňa: 8 .10.2013, 28.10.2013, 13.11.2013
a 20.12.2013, kedy súčasne doručil súdu
konečný zoznam pohľadávok úpadcu s vyznačením popretých v zmysle § 31 ods. 3 ZKR.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutočnila dňa 27.12.2013, ktorej sa zúčastnili veritelia: č. 313 a 314. Za zástupcu
nezabezpečených veriteľov bol zvolený veriteľ č. 314: SR - Daňový úrad Prešov, zastúpený Slovenskou
konsolidačnou, a.s. O priebehu schôdze správca vyhotovil zápisnicu, ktorú v zmysle § 35 ods. 6 ZKR doručil súdu:
dňa 30.12.2013 a na požiadanie zúčastnených veriteľov, elektronickou poštou zaslal tiež týmto veriteľom.
Do konania I. schôdze veriteľov bola uznesením súdu č. 1K/27/2013 zo dňa 18.06.2014 zverejneným v OV
119/2014 z 24.06.2014 v zmysle § 43 ods. 1 ZKR priznaná paušálna odmena správcu vo výške 663,88 eura.
Uznesením súdu z 18.6.2014 – zverejneným v uvedenom OV 119/2014 zo dňa 24.6.2014 K001103, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 11.7.2014 podľa oznamu súdu v OV 144/2014 zo dňa 29.07.2014 K014556 bol potvrdený
prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica (SR Daňový úrad Prešov) na Slovenskú konsolidačnú, a.s. vo výške 26 128,92 eura.
V OV č. 35/2015 z 20.2.2015 bol zverejnený oznam o zapísaní pohľadávky veriteľa IHCC, s.r.o. Ševčenková
34 Bratislava v sume 241 927, 65 €, ktorá v zákonnej lehote – 30 dní od zverejnenia bola správcom popretá
z dôvodu jej premlčania, čo bolo tomuto veriteľovi oznámené listom zo dňa 23.03.2015 s oznámením o možnosti
podať v lehote 30 dní od doručenia tohto oznámenia žalobu na súd o určenie jej pravosti. Veriteľ takúto žalobu na
súd v uvedenej lehote nepodal.
Uznesením súdu z 23.2.2015 - zverejneným v OV 41/2015 zo dňa 02.03.2015 K004730 bol tiež
potvrdený prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie na Slovenskú konsolidačnú, a.s. vo
výške 23 112,27 eur, ktoré podľa oznamu súdu v OV 71/2015 z 15.04.2015 nadobudlo právoplatnosť
17.03.2015.
Na základe uvedeného bola správcom zvolaná ďalšia schôdza veriteľov - na deň 19.09.2016 zverejnením
oznamu v OV 169/2016 vydanom dňa 2.09.2016, za účelom voľby nového zástupcu nezabezpečených veriteľov,
ktorým bola zvolená Slovenská konsolidačná,a.s.
II. O s o b i t n á časť:
Na základe zoznamu majetku dlžníka a vlastných zistení, správca v zmysle § 76 ods. 2 ZKR správca
vyhotovil súpis všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č. 227/2013 z 25. novembra 2013 a tento
následne v zmysle § 27 ods. 2 ZKR dopĺnil o zrážky z príjmu úpadcu, preplatok na dani z príjmu za r. 2014 a 2015
a súdom vrátenú nespotrebovanú časť preddavku na výdavky predbežného správcu.
Všeobecnú podstatu tvorili:
Súpisová zložka majetku/súbor - nehnuteľnosti:
1. Podiely úpadcu na nehnuteľnostiach – pozemkoch v kat. úz. Vlašky, obec Vlachy, okr. Liptovský
Mikuláš, na parcelách:
a/ registra „C“ vedených na LV č. 767 pod. por. č. 49 druh pozemkov: ostatné plochy,
v podiele 42/8640:
- p.č. 195/4 o výmere 29 m2 - Súpisová hodnota: 0,87 eurä
- p.č. 227/18 o výmere 4088 m2 - Súpisová hodnota: 3,97 eur a
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- p.č. 227/19 o výmere 2735 m2 - Súpisová hodnota: 2,66 eur
b/ registra „E“vedených na LV č. 703 por.č. 64 druh pozemkov: trvalé trávne porasty
- p.č. 88/1 o výmere 1 276 m2 v podiele 7/1440 – Súpisová hodnota 1,24 eur
c/ registra „E“ vedených na LV č. 585, pod por. č. 49 trvalé trávne porasty v podiele
42/8640:
- p.č.42/1 o výmere 311 m2 – Súpisová hodnota: 0,30 eur
- p.č.42/2 o výmere 912 m2 – Súpisová hodnota: 0,88 eur
- p.č.45 o výmere 2942 m2 – Súpisová hodnota: 2,86 eur
- p.č.72 o výmere 1717 m2 - Súpisová hodnota: 1,70 eur
- p.č.78 o výmere 12539 m2 – Súpisová hodnota: 12,19 eur
- p.č.82 o výmere 1011 m2 – Súpisová hodnota: 0,98 eur
- p.č.88/2 o výmere 221829 m2 – Súpisová hodnota: 215,66 eur
- p.č.92 o výmere 16190 m2 – Súpisová hodnota 15,74 eur
- p.č.102 o výmere 25160 m2 – Súpisová hodnota 24,46 eur
- p.č.103 o výmere 4835 m2 – Súpisová hodnota 4,70 eur
- p.č.132 o výmere 32908 m2 – Súpisová hodnota 31,20 eur
- p.č.134 o výmere 39430 m2 – Súpisová hodnota 38,33 eur
- p.č.305/1 o výmere 9274 m2 – Súpisová hodnota 9,00 eur
- p.č. 256 o výmere 6394 m2 – Súpisová hodnota 6,22 eur
- p.č.305/2 o výmere 1201 m2 – Súpisová hodnota 1,16 eurr
d/ registra „E“ vedených na LV č. 565 pod por. č. 64 - v podiele 7/1440:
- p.č.86/1 o výmere 2031 m2 druh: ostatné plochy – Súpisová hodnota: 1,97 eur
- p.č.86/2 o výmere 48793 m2 druh:

lesné pozemky - Súpisová hodnota 71,16 eur

- p.č.89 o výmere 25300 m2 druh: lesné pozemky – Súpisová hodnota: 36,90 eur
- p.č.90 o výmere 14209 m2 druh: lesné pozemky – Súpisová hodnota: 20,72 eur
- p.č.133 o výmere 96702 m2 druh: lesné pozemky – Súpisová hodnota: 141,02 eur
e/ registra „E“ vedených na LV č. 632 pod por. č. 6 v podiele 1/9:
·

p.č.565 o výmere 794 m2 druh: trvalé trávne porasty – Súpisová hodnota 17,64 eur a

orná pôda:
- parc. č. 57 o výmere 5607 m2 - Súpisová hodnota 124,60 eur
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- parc. č. 112 o výmere 5196 m2 - Súpisová hodnota 115,46 eur
- parc. č. 173/1 o výmere 938 m2 - Súpisová hodnota: 20,84 eur
- parc. č. 173/2 o výmere 2852 m2 - Súpisová hodnota: 63,37 eur
štvrtá strana
- parc. č. 259 o výmere 913 m2 - Súpisová hodnota: 20,28 eur
- parc. č. 293 o výmere 1208 m2 - Súpisová hodnota: 26,84 eur
f/ registra „E“ vedených na LV č. 637 pod por. č. 64 - v podiele 7/1440 :
·
·
·
·
·
·
·
-

parc. č. 70 o výmere 6183 m2 orná pôda – Súpisová hodnota 6,00 eur
parc. č. 71 o výmere 126 m2 trvalé trávne porasty – Súpisová hodnota 0,122 eur
parc. č. 86/3 o výmere 118 m2 lesné pozemky – Súpisová hodnota 0,12 eur
parc. č. 119 o výmere 523 m2 orná pôda – Súpisová hodnota 0,50 eur
parc. č. 120 o výmere 2897 m2 trvalé trávne porasty – Súpisová hodnota 2,82 eur
parc. č 121 o výmere 993 m2 trvalé trávne porasty – Súpisová hodnota 0,97 eur
parc. č. 122 o výmere 7 696 m2 orná pôda – Súpisová hodnota 7,48 eur

parc. č. 123 o výmere 720 m2 orná pôda – Súpisová hodnota 0,70 eur

Dôvod zapísania do súpisu: majetok patriaci úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Dátum zapísania: 26.9.2013
2. Súpisová zložka majetku: peňažné prostriedky
Hotovosť 1 700 €, zložená úpadcom na účet správcu
Súpisová hodnota: 1 700 €
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetok patriaci úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Dátum zapísania: 7.10.2013
3/ Súpisová zložka majetku/súbor: iná majetková hodnota:
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 27 ods. 2 ZKR, v rozsahu
v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – upravenom nariadením vlády Slovenskej republika č. 268/2006
Z.z. v znení neskorších predpisov
a/ Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac október 2013: 894,98 €
Súpisová hodnota: 894,98 €
Dôvod zapísania do súpisu: Prostriedky poukázané platcom mzdy úpadcu
Deň zapísania do súpisu: 14.11.2013
Tento súpis všeobecnej podstaty bol následne pravidelne – mesačne dopĺňaný o ďalšie zrážky zo mzdy úpadcu –
celkom za čas do 11.1.2016 –. Toto dopĺňanie súpisu všeobecnej podstaty bolo pravidelne zverejňované
v Obchodnom vestníku ako položky č. 4 - 42.
Listom zo dňa 14.1.2014 správca požiadal oprávnený orgán - zástupcu nezabezpečených veriteľov,
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a to jeho povereného zástupcu Slovenská konsolidačná, a.s. o uloženie mu záväzného pokynu na speňaženie
majetku všeobecnej podstaty - spoluvlastníckych podielov úpadcu na pozemkoch v k.ú. Vlašky, okr. Liptovský
Mikuláš s návrhom, aby spoluvlastníkom a Pozemkovému spoločenstvu združených pozemkov bolo ponúknuté
predkupné právo zverejnením v Obchodnom vestníku a v prípade nevyužitia predkupného práva, nehnuteľnosti boli
odpredané na dražbe organizovanej správcom.
Zástupca veriteľov – ním poverená Slovenská konsolidačná, a.s. /ďalej len SKA/ udelila správcovi
záväzný pokyn listom čís. 17169/OSP1/2014 zo dňa 30.01.2014 v súlade s návrhom správcu v žiadosti zo dňa
14.1.2014.
Na základe tohto záväzného pokynu:
Predkupné právo bolo správcom ponúknuté zverejnením v OV č. 37/2014 zo dňa 24.2.2014, ktoré
v stanovenej lehote – 60 dní od jeho zverejnenia, nebolo uplatnené. Správca túto skutočnosť oznámil v OV č.
94/2014 z 20.05.2014.
Listom z 28.5.2014 správca podal zástupcovi nezabezpečených veriteľov – jeho splnomocnenému
zástupcovi SKA správu o postupe speňažovania a plánovaných úkonoch speňažovania majetku úpadcu, so
žiadosťou o udelenie ďalšieho záväzného pokynu na predaj nehnuteľností – spoluvlastníckych podielov úpadcu na
pozemkoch v zmysle § 92 ods. 6 ZKR v troch kolách, pričom v 1. kole pri najnižšom podaní vo výške súpisovej
hodnoty: 1053,63 eur s možnosťou jeho zníženia najviac na 75 % tejto hodnoty.
SKA udelila správcovi záväzný pokyn, v zmysle návrhu správcu, listom čís. 132575/OSP1/2014 zo dňa
30.6.2014.
Oznámenie o vyhlásení dražby na predaj nehnuteľného majetku úpadcu bolo zverejnené správcom
v Obchodnom vestníku čís. 144/2014 zo dňa 29.7.2014 a tiež v notárskom centrálnom registri dražieb dozorujúcim
notárom: JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dražba sa uskutočnila 02.09.2014 so začiatkom o 13 00
hod., na ktorej predmet dražby bol vydražený za sumu 800,00 eur, ktorá bola po konaní dražby vydražiteľom
plne uhradená, a tým sa vydražiteľ v zmysle podmienok dražby stal vlastníkom dražených nehnuteľností
momentom udelenia príklepu licitátorom na dražbe. Výsledok tejto dražby bol zverejnený v Obchodnom vestníku
176/2014 vydanom 16.9.2014 K 017727.
Všeobecná podstata bola doplnená o ďalšie súpisové zložky – zrážky z príjmu úpadcu za mesiace november
2013 - december 2016 a vráteného preplatok na dani z príjmu úpadcu za r. 2014 a 2015.
Všeobecná podstata celkom:
- hotovosť zložená úpadcom na účet ........................................................................ 1 700,00 €
- vydražená cena nehnuteľností:................................................................................... 800,00 €
- zrážky z príjmu úpadcu za mesiace: október 2013 – december 2016 celkom ..... 22 742,45€
včít. vrátenia preplatku na dani z príjmu úpadcu FR za r.2014 v sume 722,57€
- vrátený nespotrebovaný preddavok na výdavky správcu súdom:........................... .. 145,37 €
- úroky z vkladu na účte v ČSOB,a.s............................................................................ 29,20 €
Príjmy zo všeobecnej podstaty celkom boli:

25 417,02 €

Po speňažení majetku úpadcu bol v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zostavený zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku všeobecnej podstaty. Zostavenie tohto zoznamu a zámer zostaviť
rozvrh bol zverejnený správcom v Obchodnom vestníku č. 221/2016 zo dňa 18. 11.2016 s poučením v zmysle § 96
ods. 3 ZKR podľa ktorého veriteľský výbor /zástupca nezabezpečených veriteľov/, dotknutý zabezpečený veriteľ
a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate môže do 30 dní od tohto zverejnenia nahliadnuť do
zoznamu a na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate, čo podľa ods. 4 tohto
ustanovenia ZKR sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená, nemá byť zaradená alebo
má byť zaradená v inom rozsahu ako určenom správcom
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Námietky proti zoznamu pohľadávok v zákonnej lehote neboli u správcu uplatnené.
Správca inak viedol zoznam pohľadávok proti podstate priebežne a výpis z tohto s dokladovaním v zmysle § 84
ods. 10 ZKR - do 15. dňa po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka predkladal súdu.
Pohľadávky proti podstate takto sú:
Pohľadávky správcu:

celkom: uhradené / neuhradené
€

- hotové výdavky správcu:

719,93

- paušálna odmena správcu do I. schôdze veriteľov:

663,88

- odmena správcu z výťažku:

€
298,06
663,88

1 267,57

Spolu:

€

-

421,87
1 267,57

2 516,60 961,94

1 689,44

Vyčíslenie odmeny správcu z výťažku:
zo zabezpečenia peňažných prostriedkov: 1% zo sumy 1845,37 € /1700+145,37/:

18,45

zo speňaženia majetku /§ 20 ods. 1 b/ vyhl./: predaj nehnuteľností: 800 €x14%

112,00

/16 % z 33,19 €=5,31 €, 15 % zo sumy nad 33,19 do 800:298,75 €= 44,/81 a 14 % zo 468,06 €= 65,52 €
5 %

z 22 742,45 € zrážky z príjmu úpadcu včít. vráteného preplatok dane z príjmu: 1 267,57
Spolu:
1 398,02

- hotové výdavky správcu: podľa výpisu z evidencie pohľadávok proti podstate–zaslané súdu:
Spolu € poštovné € telefón €

kanc.potreby € cestovné €

iné

IV.Q.2013: 120,35

5,70

10,00

90,03

14,62

I.Q.2014:

34,45

1,60

10,00

15,60

7,25

II.Q.2014:

18,57

2,20

10,00

-

6,37

III.Q.2014: 124,69

2,20

10,00

-

9,49

I.Q.2015:

14,74

1,55

10,00

-

3,19

–II.Q.2015:

21,15

1,15

20,00

III.Q.2015:

291,00

-

12,00

IV.Q.2015:

12,30

2,30

I.Q.2016:

52,27

-

10,00

-

III.Q.2016:

17,96

-

10,00

7,96

IV.Q.2016 12,45___ 2,45__

279,00

10,00

10,00

notár
103

-

-

-

-

-

42,27
-

-

__________ -__________ -__________ -______
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19,15

122,00

392,59
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83,19

103,00

Rozvrhová časť :

Pohľadávky proti podstate:
·
·
-

Paušálna odmena správcu do konania I. schôdze veriteľov:
663,88
Odmena správcu z výťažku- speňaženia majetku:
1 267,57

Náhrada výdavkov správcu včít. notárskeho poplatku

719,93

Spolu:
Z toho

2 651,38

uhradené:

145,37 – január 2014 816,57 – 30.3.2015 – z účtu

Spolu:

súdom

961,94

Neuhradené:

1 689,44 € /2 651,38-961,94/

Ďalšie výdavky do ukončenia konkurzu:
- súdny poplatok :

50,85 € /0,2% zo sumy speňaženia: 25 417,02 €

- archivácia dokladov

2 400,00 €

- náklady správcu do ukočenia konkurzu:
Spolu:

100,00 €
2 550,85 € + 1 689,44=4 240,29 €

Pohľadávky proti podstate na úhradu celkom:

4 240,29 €

Na uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov:
Prostriedky na účte: 24 458,42 - 4 240,29 =20 218,13 €

Do

konkurzu

boli

v

P.č. Veriteľ

základnej

prihlásovacej

prihlásená suma:
Istina
€

1. Slovenská republika
Krajský súd v Bratislave

lehote

podané

prihlášky

pohľadávok

veriteľov:

.
Úroky

Úroky z omeškania

€

406,00

-

365,90

-

€
-

Celkom

zabezpečená

€
406,00
365,90

nie
nie
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2. SR – Daňový úrad Prešov

26 128,92

3. Sociálna poisťovňa-ústredie
4. Mesto Kežmarok
5. FNP 1, s.r.o. Nováky

23 112,28
9 902,33

138 036, 37

-

-

-

-

-

Deň vydania: 01.02.2017

26 128,92
23 112,28

-

-

nie

9 902,33

118 020,26

256 056,63

nie
nie
áno

______________.
Spolu:

315 606,16

Zabezpečená pohľadávka úpadcu por. č. 5. bude pritom v zmysle § 94 ZKR uspokojovaná zo všeobecnej
podstaty, nakoľko oddelená podstata - zabezpečujúce pohľadávky úpadcu zistené neboli.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola prihlásená pohľadávka veriteľa:
IHCC, s.r.o. Ševčenkova 34 Bratislava v sume 241 927, 65 €
Táto prihlásená pohľadávka bola správcom v celom rozsahu popretá, tak ako je uvedené vo všeobecnej
časti.
Po potvrdení prevodu prihlásených pohľadávok pôvodných veriteľov: Daňový úrad Prešov - Finančné riaditeľstvo
SR Banská Bystrica a Sociálna poisťovňa na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. ide v súčasnosti o pohľadávky
týchto veriteľov:
Na uspokojenie
P.č. Veriteľ

Prihlásená suma:

Zistené

€
1. Slovenská republika

celkom

€

771,90

771,90

2. – 3. Slovenská konsolidačná: 49 241,20

49 241,20

20 218,13
%

0,244

49, 33

Krajský súd v Bratislave
15,584

3 150,79

a.s., Cintorínska 13
4. Mesto Kežmarok
5. FNP 1, s.r.o. Nováky

9 902,33
256,056,63

Spolu:

IV.

9 902,33
256 054,76
315 970,19

Záverečná

3,134
81,038
100,00

633,64
16 384,37
20 218,13

časť

V priebehu konkurzu prebiehali – na základe žalôb podaných úpadcom pred vyhlásením konkurzu súdne spory,
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V priebehu konkurzu prebiehali – na základe žalôb podaných úpadcom pred vyhlásením konkurzu súdne spory,
a to: na Krajskom súde v Prešove proti Mesto Kežmarok – o 3 841,25 € pod sp.zn. 4Cob/17/2013-354, na základe
odvolania podaného žalovaným čo do výšky trov konania, ktorý bol, podľa zistenia správcom na tomto súde,
ukončený
tak,
že
trovy
žalovanému
boli
priznané
v
nepatrne
nižšej
sume.
Na Okresnom súde v Kežmarku prebiehajú ešte ďalšie spory úpadcu ako žalobcu, prehľad ktorých bol zaslaný
zástupcovi nezabezpečených veriteľov a oddelenému veriteľovi..
Jedná sa o ním uplatňovanú náhradu škody voči Mestu Kežmarok a Nemocnici s poliklinikou MUDr Vojtecha
Alexandra, v ktorých žalobu podaním zo dňa 7.9.2012- doručeným súdu 11.09.2012 úpadca vzal v celom rozsahu
späť, o čom dosiaľ nebolo súdom rozhodnuté.
Tieto spory úpadca však v podanom návrhu na vyhlásenie konkurzu, ani v ďalších podaniach – zozname jeho
majetku a doplnení tohto zoznamu ani pri osobných rokovaniach so správcom, neuviedol. Podľa jeho vyhlásenia,
tento na podaných žalobách netrvá, nakoľko všetky spory boli neúspešné.
Naviac, podľa preverenia na Okresnom súde v Kežmarku a súdom doloženom prehľade prebiehajúcich sporov,
jedná sa o spory na základe žalôb úpadcu – ako podnikateľa, t.j. pod jeho IČO. Úpadca pritom podal návrh na
konkurz ako fyzická osoba – občan, na základe čoho aj konkurz bol vyhlásený na jeho majetok – ako majetok
fyzickej osoby – nepodnikateľa. D ô k a z y : prehľad sporov a späťvzatie návrhov úpadcom boli zaslané
zástupcovi nezabezpečených veriteľov i oddelenému veriteľovi
Vzhľadom k prebiehajúcim súdnym sporom správca však nemohol skôr zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia
majetku úpadcu, pretože preveroval ich stav a zisťoval výsledok včítane možnosti vstúpiť do tohto konania.
Preto rozvrh výťažku správca zostavuje v tomto čase, keď je zrejmé, že výsledok súdnych sporov nebude
prínosom do konkurznej podstaty.
V zmysle § 101 ods. 1 ZKR bol vyhotovený tento návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, ktorý
bol pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručený zástupcovi nezabezpečených veriteľov a oddelenému
veriteľovi.
Nakoľko sa jedná o konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty, z ktorej bude uspokojovaný aj oddelený
veriteľ, keďže oddelená podstata zistená nebola, zástupcovi nezabezpečených veriteľov – Slovenská konsolidačná,
a.s. určujem lehotu na schválenie tohto konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku podliehajúcemu
konkurzu 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Ostatní veritelia môžu zástupcovi nezabezpečených veriteľov podať v primeranej lehote /20 dní od tohto
zverejnenia/
podnet na podanie odôvodnených námietok proti tomuto návrhu rozvrhu výťažku.
Zároveň ž i a d a m veriteľov, ktorých pohľadávky majú byť pomerne uspokojené podľa zverejneného
návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty o oznámenie č.ú. v tvare IBAN,
na vyplatenie im na nich
pripadajúcich súm rozvrhu výťažku po jeho schválení.

V Prešove 26.01.2017

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K002323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Olbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 30, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.7.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 61/2016 S1318
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica

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
2K 61/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Martina Šufliarska, správca dlžníka Daniel Olbert, bytom Tulská 30, 974 04 Banská Bystrica, nar. 9.7.1962
oznamuje zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
§ 28 - Prihlasovanie pohľadávok
(1) Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
(2) Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
(3) Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 2K 61/2016 dňa
27.11.2016.
Správcovi bola doručená dňa 27. 01. 2017 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Komerčné družstvo, Kynceľová 77, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36638421, v zastúpení Právny
dom – advokáti, s.r.o., Hurbanova 9A, 974 01 banská Bystrica, IČO: 36857793.
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina
340,67 €

Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma
218,87 €

2 397,24 €

433,14

3 389,92 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok pod
číslom 7.
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich správca nemôže
celkom alebo čiastočne poprieť. Správca v ďalšom postupuje v zmysle § 32 odsek (3) písm. b) ZoKR a v lehote do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, zistí alebo poprie
prihlásenú pohľadávku.
Ing. Martina Šufliarska, správca
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K002324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 767/57, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Jozef Sitko ako správca úpadcu Ján Gabčo, nar. 12.01.1949, bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad,
podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pis. b), zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, v znení neskorších noviel oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok následovne: peňažný ústav: OTP
banka, a.s.; číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000 0000 0339 2468. Variabilný symbol: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Humennom, dňa 28.01.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K002325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: epilla, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medňanského 17, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 428 914
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2014 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Dolu podpísaná JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca Úpadcu: epilla,
s.r.o., Medňanského 17, 036 08 Martin - Priekopa týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty v súlade s ust. §-u 76
ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z. o nové súpisové zložky majetku:

25)
Iná majetková hodnota: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 Eur (v
zmysle Uznesenia OS Žilina, sp. zn. 3K/20/2014-107 zo dňa 28.8.2014)
deň zaradenia do súpisu: 27.1.2017
súpisová hodnota: 1 659,70 Eur

26)
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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Iná majetková hodnota: Kreditný úrok na účte Úpadcu za celé obdobie vedenia konkurzného účtu vo výške 2,16 Eur
deň zaradenia do súpisu: 27.1.2017
súpisová hodnota: 2,16 Eur

V Martine dňa 27.1.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K002326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, Martin, správca Úpadcu: Anton Kubačák, nar. 6.12.1973,
trvale bytom: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka (do 16.4.2015 podnikajúci pod obchodným menom Anton
Kubačák – ASV – TRANS, s miestom podnikania: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342) oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin,
počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 hod - 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na
č. mob.: 905612165.

V Martine dňa 27.1.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K002327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kovalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 17, 974 01 Banska Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 4K 48/2016 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov :
Ing. Naďa Bôžiková, správca úpadcu: Marian Kovalík, nar. 04.03.1976, bytom 974 01 Banská Bystrica, Trieda
SNP 17. zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 09.03.2017 o 09.00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční na
adrese J. A. Komenského 18, 984 01 Lučenec.
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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Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
5. Záver , diskusia.
Pri prezentácii veritelia preukazujú svoju totožnosť: - FO: občianskym preukazom, cestovným pasom, alebo
iným uznávaným dokladom, - PO: aktuálnym výpisom z OR alebo iného registra a občianskym preukazom,
cestovným pasom, alebo iným uznávaným dokladom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
Zástupca veriteľa predloží plnú moc resp. poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s občianskym
preukazom, cestovným pasom, alebo iným uznávaným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K002328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kovalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 17, 974 01 Banska Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 4K 48/2016 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 48/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku - spis 4K 48/2016

Číslo

Názov

Druh

Zapísané

Súpisná
hodnota

1.

Zvyšná časť preddavku

hotovost

29.1.2017

314,95 Eur

2.

Vrátená pôžička od dlžníka

hotovost

29.1.2017

1700,- Eur

Vytvorené dňa: 29.1.2017

Ing. Naďa Bôžiková

K002329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bednárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 1143/28, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2016/S1400
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Okresný súd Prešov
2K/44/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/44/2016, úpadcu: Mária Bednárová, nar.
08.09.1965, bytom Petzvalova 1143/28, 059 01 Spišská Belá zvoláva: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca
S1400 prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu na adrese: Lipová 1, 066 01 Humenné dňa:
10.03.2017 o 10.00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Pri prezencii predloží FO platný občiansky preukaz, zástupca PO predloží výpis z obchodného registra nie starší
ako 1 mesiac, splnomocnenec FO, resp. PO predloží úradne overené splnomocnenie na zastupovanie.
Prezencia sa uskutoční od 09.30 hod. do 09.50 hod.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca
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