Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

K002779
Spisová značka: 4K/69/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: V.K.Konzulex s.r.o. v likvidácii, so sídlom Košická
56/5590, 821 08 Bratislava, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Zuzana Lenická, nar. 30.11.1967, bytom Arménska
13826/8, 821 07 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RAVAK SLOVAKIA spol. s.r.o., so
sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 707 356,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: RAVAK SLOVAKIA spol. s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01
Bratislava, IČO: 35 707 356.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002780
Spisová značka: 4K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAT Engineering a.s., so sídlom
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková so sídlom Zámocká
14, 811 01 Bratislava , zn. správcu S 1313, o vrátení nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Milena Nosková so sídlom Zámocká 14, 811 01
Bratislava , zn. správcu S 1313, preddavok vo výške 1 659,70 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg.
253/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002781
Spisová značka: 4K/66/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Cronson invest s.r.o., so sídlom Palisády 32, 811 06
Bratislava, IČO: 46 749 772, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CI REGIO, spol. s.r.o., so sídlom
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 489 883,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Cronson invest s.r.o., so sídlom Palisády 32, 811 06
Bratislava, IČO: 46 749 772, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CI REGIO, spol. s.r.o., so sídlom
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 489 883,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“), za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 TZ) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 TZ).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002782
Spisová značka: 4K/45/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, IČO: FN 36924 a, zast. Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821
09 Bratislava, IČO: 47 256 834 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka IRBIS 74, s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, IČO: 44 027 931, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 14442/S, o späťvzatí návrhu navrhovateľom, takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e j e odvolanie prípustné.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002783
Spisová značka: 1K/19/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Starbowl s.r.o., so sídlom Na
Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 867 856 o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Daniela Janša, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1500
z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002784
Spisová značka: 2R/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Gabriel Fodor, s miestom
podnikania 974 01 Banská Bystrica, Janka Kráľa 3, IČO: 37 234 846, reštrukturalizačným správcom ktorého je
KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Komenského 14/A, o návrhu na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Peter Óváry, nar. 20. 01. 1978, bytom 925 32 Veľká Mača, Veľká
Mača 1059 na veriteľa metalfin holding a.s., so sídlom 927 01 Šaľa, Diakovská cesta 15, IČO: 48 074 616, na
základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 24. 01. 2017, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 20.000,Eur, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 17
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (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 (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002785
Spisová značka: 2R/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Gabriel Fodor, s miestom
podnikania 974 01 Banská Bystrica, Janka Kráľa 3, IČO: 37 234 846, reštrukturalizačným správcom ktorého je
KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Komenského 14/A, o návrhu na vstup
nového veriteľa do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
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rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - METALFIN EU, s.r.o., so sídlom 924 01 Galanta, sídl. Jas 933, IČO: 47 729
023 do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa - Peter Óváry, nar. 20. 01. 1978, bytom 925 32
Veľká Mača, Veľká Mača 1059 v rozsahu pohľadávky vo výške 50.000,- Eur, zapísanej v konečnom zozname
prihlásených pohľadávok pod č. 17
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (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 (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K002786
Spisová značka: 1K/20/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STAVIA, a.s.,
Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 688 360, správcom ktorého je JUDr. Miloš Levrinc, so sídlom
kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, značka správcu S1201, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., so sídlom Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský
Mikuláš, IČO: 31 560 750 na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup veriteľa STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., so sídlom Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 750 do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa Ing. Vladimíra Ondriša, nar. 07. 12. 1969, bytom Svätovojtešská 14, 831 03 Bratislava vo výške 932 352,25
Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. 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 ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) 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 02.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002787
Spisová značka: 1K/60/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alexander Račko, nar.
01.07.1971, bytom ul. Fraňa Kráľa 245/17, 991 22 Bušince, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing.
Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1293, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu, takto
rozhodol
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Z r u š u j e konkurz na majetok Alexander Račko, nar. 01.07.1971, bytom ul. Fraňa Kráľa 245/17, 991 22 Bušince po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov) 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 02.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002788
Spisová značka: 1K/18/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Miloslava Andrášiková, nar.
21.08.1957, bytom Novohradská 996/10, 990 01 Veľký Krtíš o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská
Sobota, IČO: 47 236 108, značka správcu S1577 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002789
Spisová značka: 1K/21/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka A - Holding, a.s. Vajanského
16, 984 01 Lučenec, IČO: 36 057 533, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S695 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
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K002790
Spisová značka: 1K/19/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gard-invest spol. s r.o.,"v
konkurze", Námestie artézskych prameňov 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 590 641, správcom konkurznej podstaty
ktorého je spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k,s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 44 088 833, značka správcu S1240 o návrhu nového veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska
5, 851 02 Bratislava 1, IČO: 35 724 803 na vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Západoslovenská
energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, vo výške 2 446,72 Eur, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava 1, IČO: 35 724
803 do konkurzného konania namiesto veriteľa Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 35 823 551 vo výške 2 446,72 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. 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 ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) 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 02.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002791
Spisová značka: 27K/21/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom
Mikovíniho č. 398/2, Nitra, ktorého správcom je: RESKON, k.s., so sídlom kancelárie Dr. Herza č.12, Lučenec, IČO:
50440616 uznesením č. k. 27K/21/2016-129 zo dňa 29.12.2016 zastavil konkurzné konanie na majetok úpadcu :
Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom Mikovíniho č. 398/2, Nitra, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.01.2017.

Okresný súd Nitra dňa 2.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K002792
Spisová značka: 32K/47/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4,
936 01 Šahy, občianka Maďarskej republiky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčky : Ildikó Štrbová, nar.
18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01 Šahy, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníčky Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná
1272/4, 936 01 Šahy.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu Mgr. Roman Nagy, sídlo kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníčky Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01
Šahy, aby v základnej
prihlasovacej
lehoteSlovenskej
do 45 dní
od vyhlásenia
konkurzu
prihlásili
pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. osvoje
Obchodnom
vestníku ktoré nie sú
pohľadávkami proti podstate,
u správcu
; v jednom
rovnopise
aj na Okresnom súde Nitra.
a o zmenev ajednom
doplnenírovnopise
niektorých zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
6 tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na
spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
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III.
U s t a n o v u j e správcu Mgr. Roman Nagy, sídlo kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníčky Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01
Šahy, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú
pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde Nitra.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníčky Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01 Šahy, 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.
VI.
Poučuje dlžníčku o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K002793
Spisová značka: 31K/41/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Vogel & Noot Seed Solutions
s.r.o., IČO: 36 812 510, so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Štúrova 21, Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, Nitra, S1316, paušálnu odmenu v
sume 7 966,54 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie
Štúrova 21, Nitra, S1316, paušálnu odmenu v sume 1 659,70 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 90/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
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.

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

7

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

Okresný súd Nitra dňa 1.2.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K002794
Spisová značka: 2K/1/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: MARCO-CLIMATECH, spol. s r.o., so
sídlom Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
odvoláva HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908 z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002795
Spisová značka: 1K/36/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: JUOS, a.s., so sídlom
Štefánikova 3499, 085 21 Bardejov, IČO: 31 708 455, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku uznesením 1K/36/2014177 zo dňa 20.12.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu: JUOS, a.s., so sídlom Štefánikova 3499, 085 21 Bardejov,
IČO: 31 708 455 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2017
Okresný súd Prešov dňa 2.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002796
Spisová značka: 4K/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Gabčo, nar.
12.01.1949, bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie
Lipová 1, 066 01 Humenné, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol

I.
Priznáva JUDr. Ing. Jozefovi Sitkovi, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 119,31 eur, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 13.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 81/2016
(29/07-16).
II.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Ing. Jozefa Sitka, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné nevyčerpanú časť preddavku vo výške 378,60
eura zloženého dňa 13.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka
81/2016 (29/07-16).
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

8

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 1.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002797
Spisová značka: 1K/52/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: WOOD - EX PO, s.r.o., so
sídlom Exnárova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36 483 184, zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Čurillom, so sídlom
kancelárie Hlavná 11, 080 01 Prešov, 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, uznesením 1K/52/2014-232 zo dňa 21.12.2016
potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči úpadcovi: WOOD - EX PO,
s.r.o., so sídlom Exnárova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36 483 184, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov,
vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 33-40 v celkovej výške 281,15 eur na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: WOOD - EX PO, s.r.o., so
sídlom Exnárova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36 483 184, zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Čurillom, so sídlom
kancelárie Hlavná 11, 080 01 Prešov, 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, uznesením 1K/52/2014-234 zo dňa 21.12.2016
potvrdil 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: WOOD - EX PO,
s.r.o., so sídlom Exnárova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36 483 184, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov,
vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 26 v celkovej výške 460,76 eur na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 17.01.2017
Okresný súd Prešov dňa 2.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002798
Spisová značka: 1K/38/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OKB, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, IČO: 36 720 178, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku, uznesením 1K/38/2012-210 zo dňa 22.12.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu: OKB, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Hurbanova
18, 085 01 Bardejov, IČO: 36 720 178 pre nedostatok majetku a priznal BANKRUPTCY &
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 eura.
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Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, IČO: 36 720 178, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku, uznesením 1K/38/2012-210 zo dňa 22.12.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu: OKB, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, IČO: 36 720 178 pre nedostatok majetku a priznal BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad paušálnu odmenu za výkon funkcie
správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2017

Okresný súd Prešov dňa 2.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002799
Spisová značka: 4K/30/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Husťak,
nar. 01.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska Roztoka, správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom
kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Priznáva Mgr. Bc. Marekovi Figurovi, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov za výkon
funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu výdavkov vo výške 171 eur, ktoré
mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 25.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka
76/2016 (60/07-16).
II.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr.
Bc. Mareka Figuru, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 293,72
eura zloženého dňa 25.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka
76/2016 (60/07-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 2.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002800
Spisová značka: 1K/34/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Harman, nar.
28.07.1973, bytom Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava
Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania uznesením
1K/34/2015-108 zo dňa 20.12.2016 pripustil vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Jozef Harman, nar. 28.07.1973, bytom
Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom
rozsahu pohľadávok vo výške 12.599,59 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2017
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28.07.1973, bytom Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava
Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania uznesením
1K/34/2015-108
zo dňa
20.12.2016 pripustil vstup
Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlomDeň
Cintorínska
21,
814 99
Obchodný
vestník
27/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
08.02.2017
Bratislava I, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Jozef Harman, nar. 28.07.1973, bytom
Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom
rozsahu pohľadávok vo výške 12.599,59 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2017
Okresný súd Prešov dňa 2.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002801
Spisová značka: 1K/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: HOOK SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom 086 04 Gerlachov 37,
IČO: 36 696 820, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MYA, s. r. o., so sídlom Volgogradská 13, 080
01 Prešov, IČO: 43 993 061, takto
rozhodol
konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MYA, s. r. o., so sídlom Volgogradská 13, 080 01
Prešov, IČO: 43 993 061 z a s t a v u j e,
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 eura
zložený dňa 19.01.2017 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 5/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002802
Spisová značka: 40K/51/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 31 Trenčín, IČO 42 499 500, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Paradiso Plaza s. r. o. so sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36 709 166 takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Paradiso Plaza s. r. o. so sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36
709 166.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S485.
III. Ukladá správcovi podstaty 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. Ukladá 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 vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskejkonkurzu
republiky podľa
zákona č. deň
200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Trenčín k sp. Vydáva
zn. 40K/51/2016.
Za deň vyhlásenia
sa považuje
nasledujúci
po zverejnení
uznesenia o
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
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VI. Poučenie pre veriteľov: 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

IV. Ukladá 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
Obchodný
vestník
27/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
08.02.2017
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín k sp. zn. 40K/51/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Poučenie pre veriteľov: 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 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.).
VII. 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 rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
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
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doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
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.
Okresný súd Trenčín dňa 1.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002803
Spisová značka: 22K/13/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Andrej Kolarčík, nar. 17.08.1984, trvale bytom A.
Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Andrej Kolarčík, nar.
17.08.1984, trvale bytom A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Andrej Kolarčík, nar. 17.08.1984, trvale bytom A. Sládkoviča 4/4, 971
01 Prievidza.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 2.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002804
Spisová značka: 40K/7/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Anna Ambrózová, nar. 26.06.1981,
trvale bytom 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Anna Ambrózová, nar. 26.06.1981, trvale bytom 971 01 Prievidza sa zrušuje po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z Vydáva
akých Ministerstvo
dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 Civilného sporového
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
poriadku) a čoho sa odvolateľ
domáha
(odvolací
§ 127
ods. webovom
1 a 2, § 363
č. 160/2015 Z. z. Civilného
a o zmene a doplnení
niektorýchnávrh
zákonov
na svojom
sídle:zákona
www.justice.gov.sk
sporového poriadku).
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Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Obchodný vestník 27/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.02.2017
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 § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 2.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K002805
Spisová značka: 22K/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ladislav Halbavý, nar. 04.01.1980, trvale bytom
Partizánska 164/51, 972 51 Handlová, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Darina Valková so sídlom
kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, značka správcu S373, o
určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
Na podanie veriteľa obchodnú spoločnosť Poštová banka, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
IČO 31 340 890, doručené správcovi dňa 27.01.2017 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
(§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 2.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K002806
Spisová značka: 23K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L-L EXPRESS s.r.o.,
IČO 44079753, Záhradná 40, 91943 Cífer, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a úpadcu L-L EXPRESS s.r.o., IČO 44079753, Záhradná 40, 91943 Cífer, aby v lehote 7 dní od
doručenia tejto výzvy poskytol správcovi: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50,
Piešťany, ním požadovanú súčinnosť, najmä aby predložil správcovi
zoznam majetku úpadcu,
zoznam spriaznených osôb úpadcu
zoznam záväzkov úpadcu
zmluvný prehľad úpadcu
prehľad o všetkých poistných zmluvách úpadcu, vrátane dokladov k nim vzťahujúcich, inak negatívne
vyhlásenie
všetky znalecké posudky, ktorými bol ohodnotený akýkoľvek majetok úpadcu, inak negatívne
vyhlásenie
prehľad o všetkých súdnych konaniach, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, alebo v
ktorých úpadca bol alebo je účastníkom konania, inak negatívne vyhlásenie
prehľad o všetkých exekučných konaniach, v ktorých je dlžník účastníkom konania, ako aj o konaniach
vedených podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, inak negatívne vyhlásenie
prehľad o zamestnancoch dlžníka k 4.5.2016, inak negatívne vyhlásenie
informáciu o výške nevyplatených mzdách a odstupnom bývalých a súčasných zamestnancov dlžníka k
4.5.2016, inak negatívne vyhlásenie
doklady preukazujúce existenciu všetkých pohľadávok úpadcu s ich presnou špecifikáciou,
identifikáciou veriteľov a právnym titulom ich vzniku, vrátane uvedenia zahraničných veriteľov úpadcu
písomné oznámenie kde sa nachádza majetok dlžníka (najmä vozidlá) a archív písomností úpadcu
spolu s oznámením spôsobu, akým sú majetok a archív zabezpečené proti poškodeniu, strate, zničeniu alebo
odcudzeniu
oznámenie, kto v súčasnosti vedie účtovníctvo úpadcu a kto ho viedol v posledných troch rokoch
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
informáciu
o výške
hotovostného
zostatku
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úpadcu
k 4.5.2016,
inak negatívne
vyhlásenie
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
svojom
hlavné knihy
úpadcu
za obdobie
rokov
2011naaž
2016webovom sídle: www.justice.gov.sk
prehľad všetkých právnych úkonov úpadcu za
14 obdobie od 14.1.2011
V prípade, že úpadca súčinnosť neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo
mu uznesením uloží pokutu do 165.000 eur.

informáciu o výške nevyplatených mzdách a odstupnom bývalých a súčasných zamestnancov dlžníka k
4.5.2016, inak negatívne vyhlásenie
doklady preukazujúce existenciu všetkých pohľadávok úpadcu s ich presnou špecifikáciou,
identifikáciou
veriteľov
a právnym titulom ich vzniku,
vrátane
uvedenia zahraničných veriteľov
úpadcu
Obchodný vestník 27/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania: 08.02.2017
písomné oznámenie kde sa nachádza majetok dlžníka (najmä vozidlá) a archív písomností úpadcu
spolu s oznámením spôsobu, akým sú majetok a archív zabezpečené proti poškodeniu, strate, zničeniu alebo
odcudzeniu
oznámenie, kto v súčasnosti vedie účtovníctvo úpadcu a kto ho viedol v posledných troch rokoch
informáciu o výške hotovostného zostatku v pokladni úpadcu k 4.5.2016, inak negatívne vyhlásenie
hlavné knihy úpadcu za obdobie rokov 2011 až 2016
prehľad všetkých právnych úkonov úpadcu za obdobie od 14.1.2011
V prípade, že úpadca súčinnosť neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo
mu uznesením uloží pokutu do 165.000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd
ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s
poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona,
súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000,- eura

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K002807
Spisová značka: 23K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L-L EXPRESS s.r.o.,
IČO 44079753, Záhradná 40, 91943 Cífer, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a konateľa úpadcu Ľubomíra Lovása, nar. 8.9.1982, Vendelínska 249/9, 919 43 Cífer, aby v lehote 7
dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50,
Piešťany, ním požadovanú súčinnosť, najmä aby predložil správcovi
zoznam majetku úpadcu,
zoznam spriaznených osôb úpadcu
zoznam záväzkov úpadcu
zmluvný prehľad úpadcu
prehľad o všetkých poistných zmluvách úpadcu, vrátane dokladov k nim vzťahujúcich, inak negatívne
vyhlásenie
všetky znalecké posudky, ktorými bol ohodnotený akýkoľvek majetok úpadcu, inak negatívne
vyhlásenie
prehľad o všetkých súdnych konaniach, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, alebo v
ktorých úpadca bol alebo je účastníkom konania, inak negatívne vyhlásenie
prehľad o všetkých exekučných konaniach, v ktorých je dlžník účastníkom konania, ako aj o konaniach
vedených podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, inak negatívne vyhlásenie
prehľad o zamestnancoch dlžníka k 4.5.2016, inak negatívne vyhlásenie
informáciu o výške nevyplatených mzdách a odstupnom bývalých a súčasných zamestnancov dlžníka k
4.5.2016, inak negatívne vyhlásenie
doklady preukazujúce existenciu všetkých pohľadávok úpadcu s ich presnou špecifikáciou,
identifikáciou veriteľov a právnym titulom ich vzniku, vrátane uvedenia zahraničných veriteľov úpadcu
písomné oznámenie kde sa nachádza majetok dlžníka (najmä vozidlá) a archív písomností úpadcu
spolu s oznámením spôsobu, akým sú majetok a archív zabezpečené proti poškodeniu, strate, zničeniu alebo
odcudzeniu
oznámenie, kto v súčasnosti vedie účtovníctvo úpadcu a kto ho viedol v posledných troch rokoch
informáciu o výške hotovostného zostatku v pokladni úpadcu k 4.5.2016, inak negatívne vyhlásenie
hlavné knihy úpadcu za obdobie rokov 2011 až 2016
prehľad všetkých právnych úkonov úpadcu za obdobie od 14.1.2011
V prípade, že konateľ úpadcu súčinnosť neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal
vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do 165.000 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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odcudzeniu
oznámenie, kto v súčasnosti vedie účtovníctvo úpadcu a kto ho viedol v posledných troch rokoch
informáciu o výške hotovostného zostatku v pokladni úpadcu k 4.5.2016, inak negatívne vyhlásenie
-Obchodný vestník
hlavné27/2017
knihy úpadcu za obdobieKonkurzy
rokov 2011
až 2016
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.02.2017
prehľad všetkých právnych úkonov úpadcu za obdobie od 14.1.2011
V prípade, že konateľ úpadcu súčinnosť neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal
vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do 165.000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd
ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s
poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona,
súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000,- eura

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K002808
Spisová značka: 36K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Masaryk, rod. Masaryk, nar.
23.09.1986, bytom Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec, zastúpený opatrovníčkou Renáta Kováčová, rod.
Masaryková, nar. 10.11.1976, bytom Zámok 5, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Milan Masaryk, rod. Masaryk, nar. 23.09.1986, bytom Pribinova č.
453/66, 920 01 Hlohovec.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K002809
Spisová značka: 1K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992,
Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, zastúpenému: JUDr. Tomášom Pukajom, advokátom so sídlom Samuela
Nováka 1572, 026 01 Dolný Kubín, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súdvestník
Žilina v27/2017
právnej veci začatého konkurzného
voči dlžníkovi: Vladimír Jašica,
nar. 30.8.1992,
Obchodný
Konkurzy akonania
reštrukturalizácie
Deň vydania:
08.02.2017
Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, zastúpenému: JUDr. Tomášom Pukajom, advokátom so sídlom Samuela
Nováka 1572, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol

I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992, Bysterecká 2065/21, 026
01 Dolný Kubín.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: : Mgr. Ing. Gabrielu Ďurmanovú, so sídlom kancelárie:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
1K/18/2016.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov
dlžníka: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992, Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. D l ž n í k a p o u č u j e, že za podmienok stanovených § 166 a nasledujúcimi zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po zrušení konkurzu má
právo domáhať sa návrhom na oddlženie zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je dlžník oprávnený podať
počas konkurzného konania do zrušenia konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 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 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
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; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi 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 (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
právo, a to v základnejaprihlasovacej
lehote
45 dnízákonov
od vyhlásenia
inakwww.justice.gov.sk
zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
o zmene a doplnení
niektorých
na svojomkonkurzu,
webovom sídle:
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
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poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,

tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
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.27/2017
(§ 29 ods. 6 ZKR).
Obchodný vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.02.2017
Prihláška musí byť doručená správcovi 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 (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 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/. 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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 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/.
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.
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.
Uvedené 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. 9, 10 ZKR/.

Okresný súd Žilina dňa 2.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K002810
Spisová značka: 3K/5/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Imrulík, nar. 25.3.1973, bytom
Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany, správcom ktorého je JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M.
Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v r a c i a správcovi na prepracovanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sťažovateľ domáha. Rozsah,
v akom
sa uznesenie
napáda,
môže webovom
sťažovateľ
rozšíriť
len do uplynutia lehoty na
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
sídle:
www.justice.gov.sk
podanie sťažnosti.
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O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Obchodný vestník 27/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.02.2017
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 2.2.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K002811
Spisová značka: 6K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Valašíková, nar. 21.11.1967,
trvale bytom: Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 EUR.

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

Okresný súd Žilina dňa 2.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K002812
Spisová značka: 5K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: MORUS KALMAY
VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s. r. o., so sídlom Malé Tatry 6060/20, 034 05 Ružomberok, IČO: 36803529,
právne zastúpený advokátskou kanceláriou: JANČI & Partners s.r.o., Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský
Mikuláš, na návrh navrhovateľa - veriteľa: SPINN, s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01 Ružomberok, IČO:
36396401, právne zastúpený advokátom: JUDr. Daniel Grigeľ, so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava, v časti o
vrátení nevyplateného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku spoločnosti SPINN, s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 36396401, takto
rozhodol
Vracia nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR jeho
zložiteľovi - spoločnosti SPINN, s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 36396401.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu v sume 1.659,70 EUR, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 25.02.2016 vedený pod položkou registra
18/2016, pod číslom účtovného dokladu 62/6-16, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

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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zložiteľovi - spoločnosti SPINN, s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 36396401.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu
v sume
1.659,70
EUR, zložený na účet
Okresného
súdu Žilina dňa 25.02.2016 vedený
položkou
registra
Obchodný
vestník
27/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňpod
vydania:
08.02.2017
18/2016, pod číslom účtovného dokladu 62/6-16, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

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

Okresný súd Žilina dňa 2.2.2017
JUDr. Michal Masár, 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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Deň vydania: 08.02.2017

K002813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti:
výmera v m2

por. č.

parc. reg. C

druh pozemku

1

5010/2

zast. plochy a nádvoria

21

Bernolákovo

4465

2 100,00 €

2

5010/3

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

3

5010/4

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

4

5010/5

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

5

5010/6

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

6

5010/7

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

7

5010/8

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

8

5010/9

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

9

5010/10

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

10

5010/11

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

11

5010/12

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

12

5010/13

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

13

5010/14

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

14

5010/15

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

15

5010/16

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

16

5010/17

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4465

1 400,00 €

17

5011/2

zast. plochy a nádvoria

110

Bernolákovo

4559

11 000,00 €

18

5011/3

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

19

5011/4

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

20

5011/5

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

21

5011/6

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

22

5011/7

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

23

5011/8

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

24

5011/9

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

25

5011/10

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

26

5011/11

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

27

5011/12

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

28

5011/13

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

29

5011/14

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

30

5011/15

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

31

5011/16

zast. plochy a nádvoria

14

Bernolákovo

4559

1 400,00 €

V Prešove, 23.1.2017

katast. územie

LV č.

súp. hodnota

JUDr. Miloš Hnat, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

K002814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Röth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 7, 929 01 Kútniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1985
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/1/2016 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/1//2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová zložka majetku č.

Popis – iná majetková hodnota

Súpisová hodnota

4.

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

K002815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Prihlásená suma: 2880 EUR, súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok p.č. 1 zo dňa 25.01.2017,
doručenou dňa 02.02.2017

K002816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ OPAKOVANEJ DRAŽBY
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej
„ZoDD“)

Dražobník:
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. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK43 1111 0000 0011 5872 7001

Správca úpadcu:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

miesto podnikania:

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava

IČO: 46 224 351

Navrhovateľ dražby:
Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01
Správca úpadcu:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

miesto podnikania:

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava

IČO: 46 224 351

Dátum konania dražby:

28.03.2017

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo dražby:

Štvrté kolo dražby

Predmet dražby:
NEHNUTEĽNOSŤ – RODINNÝ DOM
P. č. Popis

1.

Ulica, orientačné
vchodu

Stavba rodinný dom, bez pivničného
Ševcovská 73
priestoru.

číslo Parcelné
číslo

LV
č.

Štát, Obec,
územie

189

519

SR,
Jelšava

Kat. Súpisné
číslo

Jelšava,

76

Spoluvlast.
podiel

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
P.
č.

Popis

2.

Pozemok na ktorom je postavená vyššie Zastavané
špecifikovaná stavba
nádvoria

plochy

a

3.

Spoločný dvor

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Druh

Parcelné
číslo

LV č.

Štát, Obec, Kat. Výmera
územie
v m2

Spoluvlast.
podiel

189

519

SR,
Jelšava

Jelšava,

138

1/1

193/1

1043

SR,
Jelšava

Jelšava,

264

12/48

Popis predmetu dražby:
Stavba so súpisným číslom 76 postavená na parcele 189 - Rodinný dom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva 519
Okresným úradom Revúca, katastrálnym odborom, pre obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava spolu s pozemkov
na ktorom je stavba postavená t. j. pozemok „KN-C“ parc. č. 189 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m²,
ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 519 vedenom Okresným úradom Revúca, katastrálny odbor, obec Jelšava,
katastrálne územie Jelšava a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 12/48 na pozemku „KN-C“ parc. č. 193/ 1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m², ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1043 vedenom Okresným
úradom Revúca, katastrálny odbor, obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava.
Predmetom dražby je jednopodlažný rodinný dom, nepodpivničený, so sedlovou strechou, podkrovie nie je
využívané na bývanie. Predmet dražby sa nachádza v centre mesta, v okolí sa nachádzajú rodinné domy
podobného veku. Predmet dražby – rodinný som spolu s pozemkom, na ktorom je postavený je radový dom na
spoločnom dvore, ležiaci na rovinatom pozemku na výškovej úrovni ulice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V dosahu domu je autobus. Rodinný dom nie je využívaný na bývanie. Predmetný spoluvlastnícky podiel je
podielom na spoločnom dvore a leží na susednej parcele, na ktorej je postavená vyššie špecifikovaná stavba.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
·

·

Daňový úrad Banská Bystrica na základe rozhodnutia č. 9600503/5/2243570/2014/Jask zo dňa 10.7.2014,
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - vzniklo prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom
nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na parcelu registra C p. č. 189 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 138m2 a stavba rodinný dom č. s. 76 na p. č. 189 - Z-1226/2014 - 450/14.
Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Rozhodnutie č. 9600503/5/3474638/2014/Jask zo dňa 15.7.2014 –
vznik prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu
dane na parcelu registra C p. č. 189 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138m2, stavba rodinný dom
súp. číslo 76 na p. č. 189 - Z-1363/2014 - 455/14

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

znaleckým posudkom

Meno znalca:

Ing. Ondrej Kvetko, Kúpeľná 1236/78, 050 01 Revúca

Znalecký posudok:

č. 81/2016

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

05.05.2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

5.300,- EUR

Najnižšie podanie:

3.180,- EUR

Minimálne prihodenie:

500,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

1.000,- EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby alebo
b) na bankový účet dražobníka vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky IBAN: SK43 1111 0000 0011 5872 7001, pod variabilným symbolom 1056, pričom účastník dražby je povinný
preukázať dražobníkovi pripísanie sumy dražobnej zábezpeky na účet dražobníka.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na
bankový účet dražobníka;
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 10 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od
dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej
vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od
skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka.
Obhliadka predmetu dražby: 1. obhliadka: 07.03.2017 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 21.03.2017 o 09:00 hod.
Organizačné pokyny:
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a poskytnutie bližších informácií o predmete dražby môžu dražobníka
kontaktovať na t. č. 0910 960 479, 0948 828 233, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom e- mailu na adrese:
skodova@restrukturalizacia.net.
Záujem o obhliadku žiadame nahlásiť najneskôr deň vopred z dôvodu technického a personálneho
zabezpečenia ohliadky.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu
dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčenia odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ustanovenia § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ustanovenia § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odseku 2 ZoDD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.

V Banskej Bystrici dňa 01.02.2017

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K002817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 18, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 791
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
Mgr. Peter Žoldoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, dozorný správca dlžníka
MS – Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom: Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791, zapísaný: Obchodný register
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 11467/P (ďalej aj ako len „Dlžník"), týmto v zmysle ustanovenia §
162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako
len „ZKR") oznamuje zavedenie dozornej správy nad Dlžníkom.
Subjekt podliehajúci dozornej správe (Dlžník): MS – Bau, spol. s r.o. Prešov, so sídlom: Vodná 18, 080 01 Prešov,
IČO: 36 458 791, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 11467/P.
Dozorný správca: Mgr. Peter Žoldoš, správca
so sídlom správcovskej kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1794
V zmysle ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného
správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR. V zmysle ustanovenia § 165 ZKR účinky dozornej
správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom
vestníku SR dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia
konkurzu na majetok dlžníka.
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
·
·
·
·
·

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom v zmysle ust. § 9 ZKR, a to právneho úkonu,
ktorý je mimo rámca bežných právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku Dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.

Poučenie: V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba
podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. 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.
Kontakt a úradné hodiny kancelárie správcu:
Mgr. Peter Žoldoš, správca Žriedlová 3, 040 01 Košice
e-mail: zoldosmail@gmail.com
Úradné hodiny: pracovné dni, pondelok - piatok, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.

Mgr. Peter Žoldoš, správca

K002818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 9/1474, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 12/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 498,86 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pracovná zmluva, výkon práce úpadcu, časť mzdy za mesiac január 2017,
Dlžník: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ul. Jána Jánoša 1, 843 02 Bratislava,
IČO: 35 757 442
Dátum splatnosti: február 2017
Súpisová hodnota: 498,86 EUR
Deň zápisu: 2. 2. 2017
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V Piešťanoch, dňa 3. 2. 2017

K002819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 1. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu - SAMOSTATNE, za kúpnu cenu vo výške minimálne 75% súpisovej
hodnoty:
Zoznam majetku - hnuteľné veci
P. č.

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

Hodnota v €

21

Lamelovačka

Neuvedené

20,00 €

22

Ručná fréza

Neuvedené

25,00 €

23

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

24

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

25

sponkovačka - ručná bez batérie

Neuvedené

15,00 €

26

Ručná fréza EXTOL

Neuvedené

25,00 €

27

Tlačiareň HP

Neuvedené

60,00 €

28

Registračná pokladňa EURO 1000T

Neuvedené

90,00 €

29

Skartovačka SIGMA

Neuvedené

10,00 €

30

PC zostava

Neuvedené

60,00 €

31

FAX - Panasonic

Neuvedené

10,00 €

32

sponkovačka

Neuvedené

40,00 €

33

sponkovačka

Neuvedené

40,00 €

34

kávovar

Neuvedené

15,00 €

35

multifunkčné zariadenie

Neuvedené

40,00 €

36

odsávanie 1 vrecové

Neuvedené

80,00 €

37

ručná el. pílka Fieldmann

Neuvedené

30,00 €

38

ventilátor

Neuvedené

10,00 €

39

PC zostava

Neuvedené

50,00 €

40

PC zostava

Neuvedené

60,00 €

41

kompresor - malý

Neuvedené

60,00 €

42

kompresor - veľký

Neuvedené

250,00 €
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zváračka

Neuvedené

Deň vydania: 08.02.2017
150,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA - LONC- VP 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak,
aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K002820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.A.M.M. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 57, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 862 254
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/37/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/37/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu D.A.M.M. s.r.o., IČO: 35862254, T. Vansovej 57, Trnava, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 17.3.2017 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na prízemí, Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, s nasledovným programom:
1) Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti,
2) Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3) Voľba veriteľského výboru,
4) Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu,
5) Rôzne a záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu D.A.M.M. s.r.o., IČO: 35862254, T. Vansovej 57, Trnava, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 17.3.2017 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na prízemí, Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, s nasledovným programom:
1) Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti,
2) Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3) Voľba veriteľského výboru,
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4) Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu,
5) Rôzne a záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.

K002821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Richter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 5, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/52/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

35 792 752

Pribinova

25

Bratislava

824 96

1 129,26 EUR

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

35 792 752

Pribinova

25

Bratislava

824 96

289,85 EUR

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

35 792 752

Pribinova

25

Bratislava

824 96

2 410,47 EUR

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

35 792 752

Pribinova

25

Bratislava

824 96

2 948,89 EUR

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

35 792 752

Pribinova

25

Bratislava

824 96

2 267,35 EUR

SKP, k.s., správca

K002822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LaTerra, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 720 277
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 1R/1/2016, zo dňa 26.10.2016 (zverejnené v OV č. 211/2016 zo
dňa 03.11.2016) súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 03.10.2016 a ukončil
reštrukturalizáciu dlžníka: LaTerra, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 720
277.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom LaTerra, s.r.o., so sídlom
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 720 277.
V kontexte kapitoly II. bodu C. záväznej časti plánu podliehajú dozornej správe tiež:
- Ing. František Lizák, Nálepkova 198, Batizovce 059 35,
- Ing. Pavel Lupták, Sadová 379/24, Gánovce 058 01
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
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,
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- 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.
V prípade, že plán vyžaduje schválenie právneho úkonu ktorý podlieha súhlasu dozorného správcu a zároveň
súhlasu oprávneného orgánu takýto súhlas je platný iba ak je vydaný súčasne aj dozorným správcom a aj
oprávneným orgánom, pričom títo musia prihliadať na to, aby vydaný súhlas podporoval úspešné naplnenie
záväzkov subjektov podliehajúcich dozornej správe a splneniu záväzkov z reštrukturalizačného plánu
Dozorný správca a príslušný orgán sa zaväzujú vyjadriť sa k žiadosti o súhlas so zmenou vlastníckej štruktúry
dlžníka bez zbytočných prieťahov najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti osôb, nad ktorými sa dozorná
správa zavádza.
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 03.02.2017
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K002823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Klbiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2016 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K 8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac december 2016 vo výške 129,55 €

K002824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Regecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohronský Bukovec č. 1, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 27/2011 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 27/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov a určuje lehotu 30 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom zverejnenia v
Obchodnom vestníku.
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1. Všeobecná časť návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
1.1 Úvodné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.06.2011, sp. zn. 1K 27/2011 bol na majetok dlžníka
Monika Regecová, nar. 23.11.1961, trvale bytom Pohronský Bukovec č. 1, 976 62 Brusno (ďalej len „Úpadca“)
vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám. SNP 41
(teraz Nám. SNP 27), 960 01 Zvolen (ďalej aj „správca“).
Podľa § 101 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších
zákonov (ďalej len „ZKR“), po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh
výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca
pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98.“
Podľa § 98 ods. 1 a ods. 2 ZKR, rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po
speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.
Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa môže
domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.
Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z., 514/2011 Z.z.), rozvrh
výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho
priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.
1.2 Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Dňa 09.06.2011 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1K 27/2011 v Obchodnom
vestníku SR, vyhlásený na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, so
sídlom kancelárie Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen.
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
vykonávať svoju funkciu: vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal doručené vyhlášky veriteľov, zostavil zoznam
pohľadávok, zvolal prvú schôdzu veriteľov, speňažoval a zabezpečoval majetok.
Do konkurzu si pohľadávky prihlásili šiesti veritelia, pričom počas konkurzu došlo k zmene veriteľa z pôvodného
Poštová banka, a.s. na PRO CIVITAS s. r. o.. Celková suma prihlásených pohľadávok bola 16.142,63 EUR.
Veritelia mali postavenie nezabezpečených veriteľov.
Podľa § 39 ods. 1 ZKR, ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor,
pôsobnosť veriteľskému výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd.
Na schôdzi veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 05.09.2011 o 09.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Nám. SNP
41, 960 01 Zvolen, sa nedostavil dostatočný počet veriteľov – prvá schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná,
pôsobnosť veriteľského výboru, resp. v danom prípade zástupcu veriteľov ex lege až do riadneho zvolenia
veriteľského výboru vykonáva súd.
Zo strany správcu nebol zistený žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len
všeobecná podstata.
Správca bezprostredne po svojom ustanovení do funkcie vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových
hodnôt Úpadcu a k ich zabezpečeniu. Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie na základe vlastného šetrenia, ako
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

34

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

hodnôt Úpadcu a k ich zabezpečeniu. Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie na základe vlastného šetrenia, ako
aj došlých súčinností od dožiadaných subjektov, že majetkovú podstatu Úpadcu tvorí peňažná hotovosť Úpadcu vo
výške 1.710,- EUR, peňažná hotovosť ako zostatok účtu v banke vo výške 411,55 EUR a peňažná hotovosť –
zrážky zo mzdy Úpadcu vo výške 400,- EUR.
Okrem iného správca podal na Okresnom súde Banská Bystrica žalobu o určenie neúčinnosti právneho úkonu
(darovacej zmluvy, ktorou úpadca pred vyhlásením konkurzu daroval spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach)
a zároveň žiadal, aby obdarovaní boli povinní v prospech všeobecnej podstaty tieto podiely poskytnúť alebo boli
povinní poskytnúť peňažnú náhradu. Konanie bolo vedené pod sp. zn.: 20C 238/2011. Súd žalobu správcu ako
nedôvodnú zamietol.

2. Rozvrhová časť návrhu konečného výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
A. Výťažok zo speňaženia
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú
podstatu s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a
spôsob ich speňaženia:
Všeobecná podstata príjmy zo speňaženia a odmena správcu

Opis súpisovej zložky majetku

Spôsob speňaženia súpisovej zložky

odmena správcu, bez krátenia

1 710,00 €

zabezpečením v hotovosti

17,10 €

hotovosť z bankového účtu

411,55 €

zabezpečením v hotovosti

4,12 €

zrážky zo mzdy

400,00 €

zabezpečením v hotovosti

4,00 €

peňažná hotovosť úpadcu

Spolu

Súpisová hodnota v EUR

2 521,55 €

25,22 €

Podľa § 91 ods. 4 ZKR, o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom
speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť,
spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty,
pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.
Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a zo
speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 2.521,55 EUR.

B. Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Podľa § 95 ods.1 ZKR, nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým
zložkám majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom
rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu Úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť veriteľa o priebehu konkurzu uvádzame prehľad pohľadávok proti
všeobecnej podstate v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku a
uspokojenia:
Pohľadávky proti všeobecnej
podstate
Právny dôvod

Veriteľ

celkom
EUR

Bankové poplatky

Banky

233,69
EUR

2011

priebežne podľa vzniku, pohľadávky
všeobecná podstata
uspokojené v celom rozsahu

prvej JUDr.
Ivan 663,88
Dlhopolec, správca EUR

2015

priebežne podľa vzniku, pohľadávky
všeobecná podstata
uspokojené v celom rozsahu

Odmena správcu
schôdze veriteľov

do

v Čas vzniku
Čas a rozsah uspokojenia
(rok)

Priradenie
k
príslušnej podstate

JUDr.
Ivan
5,00 EUR 2017
Dlhopolec, správca

pri rozvrhu

všeobecná podstata

Odmena správcu za speňaženie JUDr.
Ivan
20,18 EUR 2017
majetku (ponížená)
Dlhopolec, správca

pri rozvrhu

všeobecná podstata

Poplatok za konkurzné konanie

Spolu
pohľadávky
podstate

proti

922,75
EUR

Správca postupom podľa § 87 ods. 4 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú
podstatu Úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty. Podrobný
prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho konkurzu s priradenými
pohľadávkami proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku.
Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 922,75 EUR, pričom časť pohľadávok proti
všeobecnej podstate vo výške 897,57 EUR (bankové poplatky a odmena správcu do prvej schôdze veriteľov) boli
počas konkurzného konania uspokojené.

2.1.

Výpočet odmeny správcu

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Banská Bystrica vo výške
663,88 €.
Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“), za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi
odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za
speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku
nemá žiaden správca.
Podľa § 17 ods. 2 vyhlášky, za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 17 ods. 2 vyhlášky, za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.
Podľa § 20 ods. 1 vyhlášky, za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 33, 19 eura 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 33, 19 eura 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 331, 94 eura 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 319, 39 eura 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 193, 92 eura 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 331 939, 19 eura 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 319 391, 89 eura 1 %.

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí, za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1
% z výťažku.
Podľa § 16 ods. 1 vyhlášky platí, ak sa návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty doručí zabezpečenému
veriteľovi neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %,
ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol
zabezpečenému veriteľovi doručený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.
S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne:
- pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (peňažná hotovosť úpadcu,
zostatok z účtu ku dňu vyhlásenia konkurzu a zrážky zo mzdy) vypočítal odmenu ako 1% zo základu (§ 20 ods. 2
vyhlášky) pokiaľ bol výťažok dosiahnutý po konaní prvej schôdze veriteľov, ponížený o 20%.
V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 20,18 EUR.
Presný výpočet pre každú súpisovú zložku je uvedený v prílohe č. 2 tohto návrhu rozvrhu.

2.2.

Výpočet súdneho poplatku za konkurzné konanie

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“), poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého
sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP, základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na
eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa osobitného
predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319
eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už
bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol
aspoň raz predmetom rozvrhu; 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319
eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ
už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (2.521,55 € = 2.521,- EUR)
násobenú koeficientom 0,2% = 5,- EUR.

C.

Návrh rozvrhu

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

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

2 521,55 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

922,75 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

1 598,80 EUR

Veriteľ

Zistená
suma

Podiel v celkovej sume v konkurze zistených Suma určená na uspokojenie veriteľa
pohľadávok
dlžníka

CETELEM SLOVENSKO a.s.

1
EUR

267,45

7,85%

125,53 EUR

obchodná 2
EUR

682,42

16,62%

265,67 EUR

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.

3
EUR

379,74

20,94%

334,74 EUR

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

626,00 EUR 3,87%

62,00 EUR

Pro Civitas

6
EUR

788,08

672,31 EUR

1

398,94

Československá
banka, a.s.

42,05%
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PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

1
EUR

398,94

SPOLU

16
EUR

142,63

Deň vydania: 08.02.2017

8,67%

138,55 EUR

100%

1 598,80 EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca úpadcu Monika Regecová

K002825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hogaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Mgr. Peter Plško, správca úpadcu Štefan Hogaj, nar. 01.01.1969, bydliskom Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza,
štátny občan v súlade s § 92 ods. 1/ písm. d/ zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov a v súlade so schváleným záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 30.11.2016
vyhlasuje II. kolo ponukové konanie na speňaženie súpisovej zložky majetku úpadcu:
Motorové vozidlo ŠKODA Felícia, 1,9D, PD088BY, WIN TMBEHH653Y0290060, farba čierna, dátum prvej
evidencie 30.04.1999,
ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 166/2016, za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá v druhom
kole nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty tohto majetku.
II. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku má nasledovné podmienky:
- predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku;
- záujemca obdrží na vyžiadanie podmienky ponukového konania za poplatok 5,- €;
- ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín doručená v
zalepenej obálke s označením "KONKURZ 40K/18/2016-1- NEOTVÁRAŤ" najneskôr dňa 17.02.2017 do 12:00
hod.;
- záujemca o kúpu je povinný zložiť na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 50 % ponúkanej kúpnej ceny,
ktorá bude slúžiť ako zmluvná pokuta v prípade nezaplatenia ponúknutej kúpnej ceny;
- vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 17.02.2017 o 12:30 hod.
- lehota na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny víťazným uchádzačom je sedem dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.
- termín obhliadky po dohode so správcom;
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

39

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti a zaplatenia poplatku vo výške 5,- €. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na:
plsko@advokatn.sk.
Správca má právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zopakovať.
V Trenčíne, dňa 03.02.2017

Mgr. Peter Plško, správca

K002826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hogaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K18/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Mgr. Peter Plško, správca úpadcu Štefan Hogaj, nar. 01.01.1969, bydliskom Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza,
štátny občan v súlade s § 92 ods. 1/ písm. d/ zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov a v súlade so schváleným záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 30.11.2016
vyhlasuje II. kolo ponukové konanie na speňaženie nasledovných hnuteľných vecí úpadcu ako súboru majetku:

P.č.

Názov, popis
majetku

súpisovej

zložky Súpis. hodnota Dátum a
€
zapísania

právny

dôvod

Približny
výr.

D. Hnuteľné veci

rok Opotrebovanosť/
umiestnenie

1.

Chladnička Zanussy kombi

50,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

2.

Umývačka riadu BOSH

80,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

3.

Plynový sporák BEKO

50,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

4.

Digestor BEKO

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

5.

Mikrovlnka LG

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

6.

Televízor LCD SHARP

80,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

7.

Televízor TELETECH malý

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

8.

Rádiomagnetofón JVC

10,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

9.

Notebook ACER

50,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca
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10. Práčka ELEKTROLUX

40,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

11. Televízor FUNAI

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

12. Televízor

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

13. PC MODACOM stolový

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

14. Monitor BENQ

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

15. Klávesnica + myš

5,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

16. DVD PHILIPS

50,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

17. Vysávač ROVENTA

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

18. Skriňová zostava detská izba

150,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

19. Posteľ detská izba

50,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

20. Kancelárska stolička

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

21. PC stolík

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

22. Komoda botník- chodba

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

23. Komoda malá - botník

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

24. Botník chodba

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

25. Sedacia súprava 3+2+1

100,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

26. Stolík pod TV

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

27 Stôl jedálenský

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

28. Stolička 4ks

60,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

29. Posteľ manželská

50,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

30. Vstavaná skriňa

80,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

31. Komoda spálňa

30,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

32. Lampa stojanová

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

33. Svietidlo 4 ramenné

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

34. Svietidlo chodba

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

35 Svietidlo kuchyňa

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

36. Kuchynská linka

100,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

37. Stolík konferenčný

20,-

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. a)neznámy

opotrebované/úpadca

ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 166/2016, za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá v prvom
kole nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty tohto majetku.
PODMIENKY ÚČASTI:
1. Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín doručená v
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zalepenej obálke s označením "KONKURZ 40K/18/2016-2- NEOTVÁRAŤ" najneskôr dňa 16.02.2017 do 12:00
hod.
2. Záujemca o kúpu musí zložiť na účet úpadcu vedený v OTP Banke, a.s. č.ú.: SK79 5200 0000 0000 1702 5917
zálohu vo výške minimálne 50 % ponúkanej kúpnej ceny tak, aby bola na účet úpadcu pripísaná najneskôr dňa
16.02.2017. Doklad o jej zložení záujemca pripojí k písomnej ponuke.
3. Písomná ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

ponúkanú kúpnu cenu, lehotu jej zaplatenia, príp. jej zabezpečenie,
vyhlásenie, že záujemca o kúpu súhlasí s tým, aby v prípade, ak nedoplatí ponúkanú kúpnu cenu v lehote
ním určenej, zložená záloha prepadla v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta,
číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
k písomnej ponuke záujemca právnická osoba pripojí výpis z obchodného registra, fyzická osoba –
podnikateľ výpis zo živnostenského registra, fyzická osoba - nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu.

Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa nebude prihliadať.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 16.02.2017 o 12:30 hod. v kancelárii správcu. Víťazom ponukového konania sa
stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, v prípade, ak ich bude viac ten, kto ponúkne jej najskoršie splatenie a
ktorého schváli príslušný orgán.
Správca má právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zopakovať.
Ohliadku ponúkaných vecí si môže záujemca dohodnúť a podrobnejšie informácie získať na telefónnom čísle:
0903453973, príp. na e-mailovej adrese: plsko@advokatn.sk.
V Trenčíne, dňa 03.02.2017
Mgr. Peter Plško, správca

K002827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu od Sociálnej poisťovne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 266,11 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 12.01.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty
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Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mraznička zn. BEKO, vek: 7 rokov
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150 €
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
Deň zapísania: 26.01.2017

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mikrovlnka zn. SENCOR, vek: 6 rokov
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15 €
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
Deň zapísania: 26.01.2017

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: odšťavovač zn. BANQUE, vek: 5 rokov
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30 €
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
Deň zapísania: 26.01.2017

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: televízor zn. JVC + príslušenstvo (DVD PANASONIC), vek: 8 rokov
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100 €
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
Deň zapísania: 26.01.2017

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: nábytok, zakúpený v roku 1996

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30 €
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
Deň zapísania: 26.01.2017

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: svietidlá, vek: 15 rokov
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5 €
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
Deň zapísania: 26.01.2017

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: sedacia súprava + kreslo, vek: 15 rokov
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50 €
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
Deň zapísania: 26.01.2017

Žilina dňa 03.02.2017
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K002828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVITSTROJ, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 568
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K / 66 / 2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlasovateľ BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu SVITSTROJ, a.s., so sídlom Štúrova
101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568 (ďalej ako "úpadca"), týmto v súlade so záväznými pokynmi príslušných orgánov
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101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568 (ďalej ako "úpadca"), týmto v súlade so záväznými pokynmi príslušných orgánov
ponúka v II. kole ponukového konania časť podniku úpadcu.
II. kolo ponukového konania na predaj časti podniku má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase
zabezpečeného veriteľa a veriteľského výboru;
zakúpenie podmienok ponukového konania je za poplatok 100 EUR bez DPH;
lehota na predkladanie ponúk bude minimálne 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku;
záujemca v ponukovom konaní je povinný vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude slúžiť ako zmluvná pokuta v prípade nezaplatenia ponúknutej kúpnej
ceny;
miesto doručovania ponúk: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10,
811 07 Bratislava;
termín obhliadky po dohode so správcom;
prílohu tvoria správcom navrhované Podmienky ponukového konania;

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti a zaplatenia poplatku vo výške 100 EUR. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na:
j.paskova@bankruptcy.sk resp. telefonicky: Mgr. Jana Pašková tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň
vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
V Poprade, dňa 02.02.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K002829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Klbiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2016 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K /8/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec: Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Všeobecná časť

Uznesením č. 27K/8/2016-47 zo dňa 2.6.2016 Okresný súd v Nitre vyhlásil malý konkurz na majetok úpadcu
Adriana Klbiková, nar. 29.05.1973, bytom Obec Cabaj – Čápor. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr.
Tatianu Timoranskú, so sídlom kancelárie Podzámka 32, 940 01 Nové Zámky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 39 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov súdu ako príslušnému orgánu
predkladám podľa ust. § 96 ods. 5 a ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

Pohľadávky si prihlásili 6 veritelia EOS KSI Slovensko, s.r.o., Home Credit Slovakia, a.s., Poštová banka, a.s., PRO
CIVITAS s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s.. Všetky pohľadávky boli prihlásené ako
nezabezpečené. Celková prihlásená suma pohľadávok je 45.239,76 € z toho zistená suma predstavuje 24.780,44 €
a zvyšné pohľadávky v sume 20.459,32 € boli správcom popreté z dôvodu premlčania.

V súlade s § 76 ods. 2 ZKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 148/2016 a následne doplnený a opravený zverejnením v Obchodnom vestníku č.
215/2016, 216/2016, 234/2016.

Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku v celkovej výške 3385,49 € a to:
1. Finančná hotovosť zapísaná v zozname majetku v sume 1.700 €
2. Zrážky zo mzdy - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac jún 2016 v sume
66,29 €
3. Finančné prostriedky zrazené zamestnávateľom pred vyhlásením konkurzu v sume 50,- €

1. Finančné prostriedky zrazené zamestnávateľom pred vyhlásením konkurzu 227,17 €
2. Finančné prostriedky zrazené zamestnávateľom pred vyhlásením konkurzu v sume 150,- €
3. Zrážky zo mzdy - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac júl 2016 v sume
85,11 €
4. Zrážky zo mzdy - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac august 2016 v sume
94,02 €
5. Zrážky zo mzdy - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac september 2016 v
sume 107,42 €
6. Nespotrebovaná časť preddavku na náklady konkurzu v sume 486,41 €
7. Zrážky zo mzdy - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac október 2016 v
sume 101,72 €
8. Zrážky zo mzdy - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac november 2016 v
sume 187,80 €
9. Zrážky zo mzdy - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac december 2016 v
sume 129,55 €

V súlade s § 96 ods. 2 a § 101 ZKR správca uverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 234/2016 zo dňa
7.12.2016.

V zmysle § 96 ods. 5 a §101 ZKR správca pripravil rozvrh zo všeobecnej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu – Okresný súd Nitra, ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského
výboru.

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

Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu predstavovali zrážky zo mzdy úpadcu, nespotrebovaná časť preddavku na
úhradu nákladov konkurzu a finančná hotovosť zložená úpadcom.

Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku v celkovej výške 3385,50 €, a to :

finančná hotovosť úpadcu

1.700 €

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu

486,41 €
1199,08 €

zrážky zo mzdy úpadcu
kreditný úrok

0,01 €

Spolu

3385,50 €

Pohľadávky proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku predstavujú sumu 831,33 € a pozostávajú
z nasledovných položiek:

15.6.2016

vklad na účet, správca

20

20.6.2016

poštovné, správca

1,30

23.6.2016

poštovné, správca

1,15

23.6.2016

poštovné, správca

2,30

24.6.2016

poštovné, správca

1,15

8.7.2016

poštovné, správca

1,15

11.7.2016

poštovné, správca

2,30

12.7.2016

poštovné, správca

1,15

1.8.2016

poštovné, správca

1,15

9.8.2016

poštovné, správca

1,15
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24.8.2016

poštovné, správca

1,55

26.8.2016

poštovné, správca

1,30

13.9.2016

poštovné, správca

2,30

19.9.2016

poštovné, správca

1,15

28.9.2016

paušálna odmena správcu do 1. SCH.V.

663,88

bankové poplatky 3.Q 2016

18,00

10.10.2016

poštovné, správca

1,25

5.12.2016

poštovné, správca

2,50

29.1.2016

poštovné, správca

1,25

12.1.2017

poštovné, správca

1,40

18.1.2017

poštovné, správca

2,50

bankové poplatky 4Q. 2016

18,00

súdny poplatok z výťažku

6,50

odmena správcu zo speňaženia

76,95

Odmenu správcu som vypočítala z výťažku nasledovne:

1 % zo sumy 1.700 € = 17 €
5 % zo sumy 1199,08 € = 59,95 €
spolu = 76,95 €

Proti zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia zoznamu pohľadávok
a zámeru zostaviť končený rozvrh výťažku doručené žiadne námietky.

Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 3385,50 €, majú byť uspokojené pohľadávky proti podstate
vo výške 831,33 €.

Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 2554,17 €, výška všetkých zistených nezabezpečených
pohľadávok spolu predstavuje sumu 24.780,44 €. Miera uspokojenia každého veriteľa

nezabezpečenej pohľadávky typu ,,e,, je 10,307201 %, pričom jednotliví veritelia budú uspokojení nasledovne:

Názov veriteľa

Prihlásená suma

Zistená suma

0

0,00 €

0,00 €

suma na uspokojenie
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EOS KSI Slovensko, s.r.o.

771,83 €

771,83 €

79,55 €

Home Credit Slovakia, a.s.

1 473,77 €

1 473,77 €

151,90 €

Poštová banka, a.s.

6 080,71 €

6 080,71 €

626,75 €

PRO CIVITAS s.r.o.

15 732,47 €

15 732,47 €

1621,58 €

Slovenská sporiteľňa, a.s.

721,66 €

721,66 €

74,39 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

20 459,32 €

0,00 €

0€

Poučenie správcu:

Podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 v spojitosti s § 96 ods. 5 zákona 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov Vám predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a určujem Vám ako
zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.

V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky. Jednotlivý veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu po
predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0918 907 247 alebo 035/6401813 a vo vyššie spomenutej lehote
môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky.

K002830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALTAJA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 14, 927 01 Šaľa 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 523 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 25K/21/2010 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/21/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 974 01 Nitra, správca úpadcu ALTAJA s.r.o., so
sídlom Hlavná 14, 927 01 Šaľa, IČO: 44 523 823, týmto v zmysle § 34 ods. 2 ZKR na žiadosť veriteľa zvoláva ďalšiu
schôdzu veriteľov na deň 22.02.2017 o 08.30 hod., ktorá sa uskutoční na adrese sídla kancelárie správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, 1. poschodie.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Odvolanie správcu
3. Voľba nového správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
5. Udelenie záväzných pokynov
6. Voľba veriteľského výboru
7. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K002831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrick Wolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 36, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2015 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06 Bratislava, nar. 11.05.1969 nasledujúce doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – peňažná pohľadávka:
Číslo
súpisovej
zložky

2

Súpis majetku Dôvod
Dátum
Všeobecná
zápisu
do zápisu do
podstata
- Celková suma
súpisu
súpisu
Peňažná
majetku
majetku
pohľadávka

Právny dôvod vzniku

§ 67 odsek 1
3.2.2017
písm. b) ZKR

Zostatok zrážok zo mzdy
VOLKSWAGEN
podľa § 72 odsek 2 z.č.
SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša
7/2005 a § 68 z.č.
č. 1, Bratislava, IČO: 35
233/1995
Z.z.
/
757 442 / Patrick Wolf, EUR
bezdôvodné obohatenie
bytom Beňadická č. 36,
úpadcu z prijatej časti
851 06 Bratislava, nar.
mzdy
za
mesiace
11.05.1969
09/2015 až 05/2016

Dôvod
zápisu
Označenie
majetku 3. 3. osoby
osoby

Dôvod
sporného
zápisu

Peňažná
pohľadávka

3 239,16 €

Označenie
osoby
v
prospech ktorej
Deň sporného
Dátum vylúčenia
svedčí
zápisu
súpisu majetku
pochybnosť
sporeného
zápisu

Dlžník

zo Dôvod
vylúčenia
súpisu majetku

Mena

zo

Výťažok
získaný
speňažením

V Bratislave, dňa 03. februára 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca
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K002832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Boris Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošániho 5, 84101 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2007 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2007
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 974 01 Nitra, správca úpadcu PhDr. Boris
Čižmárik, nar. 25.08.1964, bytom Bošániho 5, 841 01 Bratislava, týmto v zmysle § 34 ods. 2 ZKR na žiadosť veriteľa
zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 22.02.2017 o 08.40 hod., ktorá sa uskutoční na adrese sídla kancelárie
správcu: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, 1. poschodie.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Odvolanie správcu konkurznej podstaty
3. Menovanie nového správcu konkurznej podstaty
4. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
5. Informácia o stave súdnych sporov a vyporiadania BSM
6. Informácia o stave vydaných záväzných pokynov
7. Uloženie záväzných pokynov
8. Voľba zástupcu veriteľov
9. Rôzne
10. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K002833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Flachbartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baureova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Podľa ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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 súlade s uvedeným ustanovením týmto JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty úpadcu Anna
Flachbartová, nar. 22.01.1959, s miestom podnikania na ul. Bauerova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 37
261 266 zverejňuje v obchodnom vestníku, že došlo k zápisu pohľadávky doručenej do správcovskej kancelárie dňa
24.08.2016 nasledovného veriteľa do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní.
Jana Véberová, nar. 13.05.1966, ul. Kopaničná č. 51, 044 15 Nižná Mišľa spolu v celkovej sume 6.001,62 Eur
JUDr. Matúš Čepček, správca

K002834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marcel Pasternák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družicová 1474/3, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1977
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/55/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu: Ing. Marcel Pasternák, nar. 15.08.1977, bytom Družicová 1474/3, 040 12 Košice (ďalej
len"úpadca"), vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/55/2016, správca úpadcu FARDOUS
PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach, dňa 03.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K002835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Bízík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
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Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/69/2016_S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/69/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca úpadcu Adrián Bízík, dátum narodenia: 19.10.1977, trvalý pobyt: Borovicová
5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00
hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0911 78 78 37 alebo prostredníctvom mailu:
michal.mihalik@noskopartners.eu
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K002836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Bízík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/69/2016_S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/69/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca úpadcu Adrián Bízík, dátum narodenia: 19.10.1977, trvalý pobyt: Borovicová
5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s., IBAN: SK71 0900 0000 0006
3389 4016, BIC: GIBASKBX, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K002837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Bízík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/69/2016_S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/69/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Adrián Bízík,
dátum narodenia: 19.10.1977, trvalý pobyt: Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR (ďalej len
„Úpadca“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 6K/69/2016-148 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil Mgr. Michal Mihálik, PhD..
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Adrián Bízík, born 19.10.1977, residency at Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, Slovak republic,
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no:
6K/69/2016-148 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee Mgr. Michal Mihálik,
PhD. was appointed.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. 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 samostatnej 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. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
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. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. 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. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application 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
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about 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 application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. 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. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. 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 alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. 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.
Any application of claim 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 or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
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the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K002838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, S 1739
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
uplatnených prihláškami doručenými po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
úpadcu, t. j. po 14.12.2015 nasledovných veriteľov:
1, Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

Prihlásená suma
č. p

1

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady uplatnenia

Celková suma

1134,10 €

0,00 €

0,00 €

0€

0€

1134,10 €

Súhrnná prihláška s por. č. 1 doručená dňa 03.02.2017 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 03.02.2017
pod č. 346.
V Bratislave, dňa 03.02.2017
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Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca úpadcu

K002839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Tomáš Mészároš, narodený 09.06.1988, bytom Mederská 39, 940 02 Nové
Zámky, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
2. JUDr. Tibor Nagy, so sídlom Kukučínova 8, 940 01 Nové Zámky, vo výške 2.415,48 €.
LexCreditor k.s.

K002840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOINŠTAL, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 213
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom Kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, týmto v zmysle
ust. § 162 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje zavedenie dozornej správy nad dlžníkom EKOINŠTAL
s.r.o., so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213 (ďalej len „dlžník“).
Osoba podliehajúca dozornej správe:
Osobou podliehajúcou dozornej správe je obchodná spoločnosť: EKOINŠTAL s.r.o., so sídlom Priemyselná štvrť 32,
083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213, zápis v obchodnom registri okresného súdu prešov, odd.: Sro, vložka č.
14188/P.
Dozorný správca:
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Dozorným správcom je JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom Kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,
značka správcu S1179.
Pravidlá pre výkon dozornej správy:
Dlžník bude pravidelne ku koncu každého kalendárneho štvrťroka predkladať dozornému správcovi účtovné výkazy
v rozsahu Súvaha a Výkaz ziskov a strát za uplynulý kalendárny štvrťrok.
Dlžník bude dozorného správcu jeden krát ročne písomne informovať o svojej činnosti a priebehu plnenia plánu, a to
najneskôr do 30. júna v každom roku počas plnenia plánu.
Dozorný správca na konci každého kalendárneho štvrťroka kalendárneho roka podá súdu písomnú správu o plnení
plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti.
Osoba podliehajúca dozornej správe je povinná prerokovať s dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie
finančnej a majetkovej povahy.
Rozsah právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu:
V prípade, ak súd potvrdí reštrukturalizačný plán dlžníka, písomnému súhlasu dozorného správcu budú podliehať
nasledovné právne úkony dlžníka:
a. vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý
je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu týchto činností, ktoré sú predmetom jeho
podnikania alebo inej činnosti);
b. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d. prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie záložným
právom alebo vecným bremenom;
e. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g. urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h. urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas
viac ako šesť mesiacov;
j. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50 000,00 eur;
k. akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 15 000,00 eur s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom;
· akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
a. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
· vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
· uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle §
124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky;
a. uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní;
Ak dlžník ako osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez písomného 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.
Odmena dozorného správcu:
Za dozornú správu sa dlžník zaväzuje zaplatiť dozornému správcovi odmenu, a to vo výške 100,00 € mesačne bez
DPH (slovom: jednosto eur mesačne) až do úplného splnenia plánu reštrukturalizácie, a to na základe daňového
dokladu. Príslušná DPH bude účtovaná v súlade s platnými predpismi.
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K002841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca úpadcu – Ing. Ján Tkáč, nar. 15.01.1955, bytom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, podľa § 34
ods. 2 ZKR zvoláva druhú schôdzu veriteľov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod
sp. zn. 6K/48/2016, ktorá sa bude konať dňa 24.02.2017 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na ul. Hviezdoslavovo
námestie 25, Bratislava. Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 13:30 hod. do 13:55 hod. Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii
predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu
s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov naviac predložia
plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad totožnosti.
V Bratislave dňa 03.02.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K002842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Cholevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosuchov 521, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík,PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/43/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/43/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

A/ Súpis oddelenej podstaty
Založené v prospech oddeleného veriteľa:1. ČSOB, stavebná sporiteľňa, a.s
Súpisová hodnota .......................................................................137 000,- €
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(ZP č. 29/2013)
1. nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 383, k.ú. Trstín,ato pozemky:
parcela č. 2524/1 o výmere 1 106 m2 - záhrady
parcela č. 2525/1 o výmere

521 m2 ZPN

- zastavané plochy a nádvoria
parcela č. 2525/3 o výmere

178 m2 ZPN

- zastavané plochy a nádvoria
parcela č. 2525/4 o výmere

27 m2 ZPN

- zastavané plochy a nádvoria
Stavby: rodinný dom s.č. 521 na parcele 2525/3
Hospodárska budova: bez s.č. na parcele č. 2525/4

Založené v prospech oddeleného veriteľa: Poštová banka, a.s. Bratislava:
Súpisová hodnota 76 500,- € / 2................................................................= 38 250,- €
(ZP č. 37/2010)
2.Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3332, k.ú. Bratislava-Petržalka
byt č. 125, na 12 posch., vchod Hrobákova 7, 851 02 Bratislava, s.č. 1636, postavené na parcele č. 994.
- podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu vo velkosti 5355/613392-in. Právny vzťah k parcele,
na ktorej leží stavba 1636 je evidovaný na liste vlastníctva č. 4516, všetko v podiele úpadcu 1/2

Spolu OP

súpisová hodnota

175 250,- €

B/ Súpis všeobecnej podstaty
3. Peniaze v Poštovej banke, a.s. Bratislava

Súpisová hodnota 105,01 €

4. Exekučne zrazená časť mzdy

Súpisová hodnota 80,93 €

5. 6 ks akcií Mountain resorts á 7,- €

Súpisová hodnota 42,00 €

6. Životné poistenie syna Radoslava Cholevu
v Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. č. 0371655002

Súpisová hodnota 200,00€

7. Životné poistenie Flexi Život v Allianz–Slovenská
poisťovňa, a.s, č. 0371655010

Súpisová hodnota 0,00 €

8. Rizikové poistenie v Generali poisťovňa, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 9101406410

Spolu VP

Deň vydania: 08.02.2017

Súpisová hodnota 0,00 €

Súpisová hodnota

427,94 €

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

Spolu súpis majetku úpadcu

175 677,94 €

Zostavil: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,spávca

K002843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Broklová - STAVBY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chocholná 35, 913 04 Chocholná - Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 662 749
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2016-S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
I. zo zasadnutia veriteľského výboru

Michaela Broklová – STAVBY, Chocholná 35, 913 04 Chocholná - Velčice, ktoré sa konalo dňa 03.01.2017
o 13,00 hod. v kancelárií správcu Mgr. Borisa Kotlebu (v zasadacej miestnosti na 3. poschodí).

Č. k.: 40R/2/2016

Členovia:
·
·
·

Patriot Group, s.r.o. v zastúpení konateľom Jurajom Imrichom
MRA betón, s.r.o. v zastúpení Advokátskou kanceláriou Koncová & Partners, s.r.o.
Autožeriavy STAŇO, s.r.o. v zastúpení Advokátskou kanceláriou Koncová & Partners, s.r.o.

Prítomní:
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podľa prezenčnej listiny

K bodu 1.)
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 12:35 hod. správca, ktorý uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru zvolal
v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Predsedajúci
skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci jeho členovia.

Prítomní členovia navrhli program zasadnutia veriteľského výboru. Následne bolo uskutočnené hlasovanie
o schválení programu zasadnutia veriteľského výboru s výsledkom hlasovania:
Za: 3 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje program zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver.

K bodu 2.)
Správca navrhol prítomným členom, aby si spomedzi seba zvolili predsedu. Po krátkej diskusii bola za predsedu
veriteľského výboru navrhnutá spoločnosť Patriot Group, s.r.o., zastúpený: Advokátskou kanceláriou Koncová &
Partners, s.r.o.
Následne bolo uskutočnené hlasovanie, výsledok hlasovania:
Za: 3 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.

Uznesenie č. 2:
Predsedom veriteľského výboru je veriteľ – Patriot Group, s.r.o., zastúpený: Advokátskou kanceláriou Koncová
& Partners, s.r.o.

K bodu 3.)
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Správca skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný o 12:40 hod. a zasadnutie
veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave, dňa 03.02.2017 zapísal správca konkurznej podstaty:

...........................................
Mgr. Boris Kotleba
správca

K002844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Krajňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 762/34, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2016 - S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Krajňák, nar. 23.04.1961, bytom Komenského 762/34, 083 01 Sabinov,
JUDr. Ing. Jozef Sitko v súlade s § 34 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.03.2017 o 10:30 hod. na adrese správcu Lipova 1, v
Humennom, v budove ENERGOBYTU číslo dverí 13 s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzu; 3. Voľba zástupcu veriteľov; 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Humennom, dňa 03.02.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K002845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dlouhý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 17, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2015 S1733
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1K/56/2015
Iné zverejnenie

Oznámenie o späťvzatí návrhu konenčného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Dlouhý, nar. 15.03.1974, bytom 059
91 Veľký Slavkov č. 17, zverejnil návrhu konenčného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom
vestníku č. 20/2017, deň vydania 30.01.2017, číslo zverejnenia K002098.
Správca z dôvodu nevyhnutnej úpravy rozvrhovej časti návrhu týmto berie zverejnený návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty späť, pričom správca pripraví nový návrh, ktorý zverejní v Obchodnom vestníku a
doručí zástupcovi veriteľov v zákonom stanovenej lehote.

K002846
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Gabčo, nar. 12.01.1949, bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad, JUDr.
Ing. Jozef Sitko v súlade s § 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.03.2017 o 10:00 hod, na adrese správcu
Lipova 1, v Humennom, v budove ENERGOBYTU číslo dverí 13 s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie; 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania 1. schôdze; 3. Voľba zástupcu veriteľov; 4. Hlasovanie o
výmene správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.; 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Humennom, dňa 03.02.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K002847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AV - REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 958 432
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/3/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/3/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: AV - REAL, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 958
432, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39107/T, v zmysle § 8 ods. 4.
Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu na adrese Pekárska 11,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku je možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu na adrese Pekárska 11,
917 01 Trnava v pracovných dňoch Po - Pia od 09,00 do 15,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: bilsky.spravca@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č.: 033/5591633.
JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K002848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AV - REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 958 432
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/3/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: AV - REAL, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 958
432, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39107/T, podľa ustanovení §
126 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava dňa
11.04.2017 o 11,00 hod.
Prezencia účastníkov sa uskutoční od 10,00 hod do 11,00 hod. Veriteľ predloží pri prezencii doklad totožnosti,
právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.
Program schôdze:
1.Otvorenie
2.Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka
3.Informácia o priebehu reštrukturalizácie
4.Voľba veriteľského výboru
5.Záver
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K002849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/4/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: TERRA REAL s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46 520
741, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39026/T, v zmysle § 8 ods. 4.
Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu na adrese Pekárska 11,
917 01 Trnava v pracovných dňoch Po - Pia od 09,00 do 15,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: bilsky.spravca@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č.: 033/5591633.
JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K002850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: TERRA REAL s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46 520
741, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39026/T, podľa ustanovení §
126 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava dňa
11.04.2017 o 14,00 hod.
Prezencia účastníkov sa uskutoční od 13,00 hod do 14,00 hod. Veriteľ predloží pri prezencii doklad totožnosti,
právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.
Program schôdze:
1.Otvorenie
2.Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka
3.Informácia o priebehu reštrukturalizácie
4.Voľba veriteľského výboru
5.Záver
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K002851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.8.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2017 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2K/1/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu Štefana Duru, nar. 27.08.1951, bytom Duchnovičova 106/578, 068 01
Medzilaborce oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 8.00 – 12.00 hod. a od
13.00 – 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na uvedenú
adresu alebo telefonicky na tel. č.: 057/ 7752076.

K002852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.8.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2017 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Štefana Duru, nar.
27.08.1951, bytom Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce (ďalej len úpadca), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov č.k.2K/1/2017-43, zverejneným dňa 03. februára 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 04. februára 2017 a zároveň týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. 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. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie: Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 2K/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. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. 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, 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
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 ma bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na
predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Správca ani súd
nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených
v prihláške podľa § 30 ZKR. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Štefan Dura, I inform you that by the resolution of the District court Prešov, No.2K/1/2017-43,
published on the 03rd of February 2017, the bankruptcy proceeding of the debtor – Štefan Dura, date of birth: 27 th
of August 1951, address: Duchnovičová 106/578, 068 01 Medzilaborce (hereinafter referred to as „ debtor“), was
opened. This resolution of the District court Prešov became valid on 4 th of February 2017, then also the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opened. This resolution of the District court Prešov became valid on 4 th of February 2017, then also the
bankruptcy proceeding was declared. 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 bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Mária Ledinská, Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, Slovak Republic and in one original to the District
court Prešov (Okresný súd Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2K/1/2017. Should
creditor serve 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
registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general
estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be
filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the
website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. 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 seat in
the Slovak republic has to be stated. Registration that will not fulfil the requirements stated by the law or will not
registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claim in
bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The trustee or the court
does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete registration. The
creditor is responsible for the legitimacy of this registration of claim according to the article 30 of the BRA. This
disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

JUDr. Mária Ledinská, trustee of the bankrupt

K002853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2016 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Gabriel Zsóri, Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, dátum narodenia 25.10.1972 týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná
pohľadávka veriteľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151
700 v celkovej prihlásenej výške 625,80 €.

K002854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2016 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
Typ súpisovej zložky Popis
zložky

Súpisová hodnota
majetku

4

peňažná pohľadávka

Nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníka v spoločnosti Zsori, Mikovič
and Partners Brokerage Inc. s. r. o (45654379)

0,00 €

5

peňažná pohľadávka

Nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníka v spoločnosti Trend Design
A.G. s.r.o. (36768375)

0,00 €

6

iná majetková
hodnota

Obchodný podiel v spoločnosti Townhall s.r.o. (50560522)

1 000,00 €

7

pohľadávka z účtu v
Zostatok bankového účtu vedeného v Československej obchodnej banke, a.s.
banke

906,60 €

K002855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2016 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s.

Číslo
súpisovej
zložky

Typ
súpisovej
zložky

Druh
pozemku/
stavby

Výmera
Obec
/m2/

1

Pozemok

Zastavané
plochy a
nádvoria

202

2

Pozemok

Záhrady

598

3

Stavba

Rodinný dom

Ivanka
pri
Dunaji
Ivanka
pri
Dunaji
Ivanka
pri
Dunaji

Ulica a
orientačné
/súpisné číslo

Názov
katastrálneho
územia

Súpisová
Číslo Parcelné
hodnota
LV
číslo
majetku

Lipová 32

Ivanka pri Dunaji 2931 927/128

16 160,00 € 1/1 (BSM)

Lipová 32

Ivanka pri Dunaji 2931 927/14

47 840,00 € 1/1 (BSM)

Lipová 32/2298 Ivanka pri Dunaji 2931 927/128

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

266 000,00 € 1/1(BSM)

K002856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Eva Jankovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 8, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2013 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Mgr. Eva Jankovičová „v konkurze“, nar. 16.12.1971, bytom
Gerlachovská 8, 010 08 Žilina (ďalej len ako „úpadca“) v súlade s § 92 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
oznamuje opakovanú dražbu majetku úpadcu patriaceho do jeho všeobecnej majetkovej podstaty.

Dražobník: LICITOR group, a.s., IČO: 36 421 561, so sídlom: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Navrhovateľ: JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu
so sídlom: Uhoľná 9, 010 01 Žilina
zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1302
Miesto konania dražby: sídlo dražobníka: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (zasadacia miestnosť – na 2.
poschodí)

Dátum konania dražby: 27.02.2017

Čas otvorenia dražby: 14:30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba: 5. kolo dražby
Predmet dražby: predmetom dražby sú nehnuteľnosti – pozemok registra „E“, a to parc. č. 2503/13, 2503/14,
2504/12 a 2504/13 v k. ú. Trakovice, okres Hlohovec, zapísaný na LV č. 124, v spoluvlastníckom podiele 1/5.

Označenie predmetu dražby: nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci: Trakovice
katastrálne územie: Trakovice
okres: Hlohovec
list vlastníctva: LV č. 124
parcela registra „E“ číslo:
2503/13, druh pozemku: orná pôda o výmere 1475 m2
2503/14, druh pozemku: orná pôda o výmere 619 m2
2504/12, druh pozemku: orná pôda o výmere 16294 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2504/13, druh pozemku: orná pôda o výmere 8197 m2
vo vlastníctve: Mgr. Eva Jankovičová „v konkurze“, nar. 16.12.1971, bytom Gerlachovská 8, 010 08 Žilina,
v spoluvlastníckom podiele 1/5

Opis predmetu dražby:

Pozemky v k. ú. Trakovice

Predmetné pozemky sa nachádzajú v katastri obce Trakovice vzdialené od hranice obce cca 3 km. Pozemky druh
pôdy černozem majú charakter rovinatého reliéfu. Pozemky sú obhospodarované v nájomnom vzťahu PD
Trakovice. V súčasnosti sú pozemky obsiate ozimnou pšenicou.
Opis stavu predmetu dražby: Pozemky sú obhospodarované v nájomnom vzťahu PD Trakovice. V súčasnosti sú
pozemky obsiate ozimnou pšenicou.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 124 Bez zápisu.

Všeobecná hodnota majetku: 17.294,00 EUR (stanovená v súlade so znaleckým posudkom č. 3/2015
vypracovaným Ing. Milanom Domarackým, znalcom z odboru poľnohospodárstvo dňa 03.06.2015)

Najnižšie podanie:

3.000,00 EUR

Minimálne prihodenie: 100,00 EUR

Dražobná zábezpeka:

700,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.:
5090115A (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do
otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:

1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: najneskôr do otvorenia dražby.

Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby najneskôr však do 3 dní.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.
2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000
2621 8582 60) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Termín obhliadky:

08.02.2017 o 15:00 hod.
22.02.2017 o 15:00 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred
stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0905 447 835. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom
Trakovice č. 38, 919 33 Trakovice. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po
predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie a pokyny na tel.: 041/763 22 34.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Ľudmila Chodelková, so sídlom Ul. 1. Mája 5, 010 01 Žilina
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby, podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.
Osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia
dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
najneskôr do 5 dní.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k predmetom dražby,
osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo ohľadne ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch
rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia
opätovného vyrovnania; nikto nesmie dražiť za nich.
Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej
dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého
dražobníka; nikto nemôže dražiť za nich.
Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

V Žiline dňa 03.02.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 2039/11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „zabezpečený veriteľ“) a
o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
V konkurznej veci úpadcu: Andrea Kollárová, bytom A. Sládkoviča 2039/11, 934 01 Levice (ďalej len „Úpadca“),
vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 32K/35/2015, oznamuje správca Úpadcu v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii skutočnosť, že zostavil
zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného
do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty.
SKP, k.s., správca
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K002858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštinár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30620406, sp.zn.:
4K/20/2016 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote
od vyhlásenia konkurzu mu
bola doručená dňa 03.02.2017 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: LAMINA PREŠOV, s.r.o.,
Jesenná 5, 080 01 Prešov, IČO: 44 558 902:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 104,15 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. F152806 za dodávku klampiarskeho tovaru vo výške istiny 98,28 eur, spolu s
úrokom z omeškania vo výške 5,87 eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 2
Celková suma prihlásených pohľadávok 130,56 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. F152981 za dodávku klampiarskeho tovaru vo výške istiny 123,60 eur, spolu s
úrokom z omeškania vo výške 6,96 eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 3
Celková suma prihlásených pohľadávok 183,47 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. F153037 za dodávku klampiarskeho tovaru vo výške istiny 173,98 eur, spolu s
úrokom z omeškania vo výške 9,49 eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 4
Celková suma prihlásených pohľadávok 213,04 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. F153094 za dodávku klampiarskeho tovaru vo výške istiny 202,16 eur, spolu s
úrokom z omeškania vo výške 10,88 eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 5
Celková suma prihlásených pohľadávok 218,16 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. F153278 za dodávku klampiarskeho tovaru vo výške istiny 207,90 eur, spolu s
úrokom z omeškania vo výške 10,26 eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 6
Celková suma prihlásených pohľadávok 29,27 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. F153279 za dodávku klampiarskeho tovaru vo výške istiny 27,89 eur, spolu s
úrokom z omeškania vo výške 1,38 eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 7
Celková suma prihlásených pohľadávok 96,41 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. F153367 za dodávku klampiarskeho tovaru vo výške istiny 92,05 eur, spolu s
úrokom z omeškania vo výške 4,36 eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 8
Celková suma prihlásených pohľadávok 47,86 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. F153390 za dodávku klampiarskeho tovaru vo výške istiny 45,71 eur, spolu s
úrokom z omeškania vo výške 2,15 eur.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 03.02.2017

K002859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36
381 250 v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 03.02.2017 pod č. 47 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Würth spol.
s r.o., Pribylinská 2, Bratislava, IČO: 00 684 864 v prihlásenej sume pohľadávky 104,74 EUR.
V Žiline dňa 03.02.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FRANCIS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 506 388
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ PONUKOVÉHO KONANIA (POHĽADÁVKY)
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie na ulici Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo
578/S, značka správcu S 1240 ako správca úpadcu FRANCIS, a.s., so sídlom na ulici Cintorínska 22, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 506 388 zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 5821/B (ďalej aj len ako „Správca“), v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, A-3910
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, A-3910
Zwettl, Rakúska republika, registračné číslo: FN 36924a, zapísaného v Obchodnom registri Landesgericht Krems an
der Donau, a to pohľadávok v nasledovnom rozsahu:

Dátum
zapísania

Dlžník

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014238)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014305)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014339)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014378)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015023)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015056)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015089)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015122)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015154)

(daňový

10.11.2016

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015185)

(daňový

10.11.2016

p2group s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 11009)

(daňový

10.11.2016

AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 1014247)

(daňový

10.11.2016

AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 1014314)

(daňový

10.11.2016

AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 1014348)

(daňový

10.11.2016

AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 1014386)

(daňový

10.11.2016

AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 1014421)

(daňový

10.11.2016

AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 1015030)

(daňový

10.11.2016

AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 1015063)

(daňový

10.11.2016

AFinance, s.r.o., Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 1015096)

(daňový

10.11.2016

fascinatin s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 208 526
doklad číslo 1056055)

(daňový

10.11.2016

fascinatin s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 208 526
doklad číslo 1056086)

(daňový

10.11.2016

fascinatin s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 208 526
doklad číslo 1056116)

(daňový

10.11.2016

fascinatin s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 208 526
doklad číslo 1056148)

(daňový

10.11.2016

fascinatin s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 208 526
doklad číslo 1056179)

(daňový

10.11.2016

fascinatin s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 208 526
doklad číslo 1056212)

(daňový

10.11.2016

fascinatin s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 208 526
doklad číslo 1056245)

(daňový

Právnym dôvod vzniku

Celková
suma

Mena

Súpisová
hodnota

195,58

EUR

195,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

595,58

EUR

595,58
EUR

279,10

EUR

279,10
EUR

25,25

EUR 25,25 EUR

168,25

EUR

168,25
EUR

168,25

EUR

168,25
EUR

168,25

EUR

168,25
EUR

168,25

EUR

168,25
EUR

168,25

EUR

168,25
EUR

168,25

EUR

168,25
EUR

68,25

EUR 68,25 EUR

556,96

EUR

556,96
EUR

570,20

EUR

570,20
EUR

570,20

EUR

570,20
EUR

570,20

EUR

570,20
EUR

570,20

EUR

570,20
EUR

570,20

EUR

570,20
EUR

114,04

EUR

114,04
EUR
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10.11.2016

FUN-DAN spol. s r.o., Nám. SNP 2, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatená odplata za prejazd
150,00
Slovenská republika, IČO: 31 338 178
(daňový doklad číslo 1056159)

EUR

10.11.2016

FUN-DAN spol. s r.o., Nám. SNP 2, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatená odplata za prejazd
30,00
Slovenská republika, IČO: 31 338 178
(daňový doklad číslo 1056255)

EUR 30,00 EUR

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013001)

(daňový

711,20

EUR

711,20
EUR

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013031)

(daňový

1 420,80

EUR

1
420,80
EUR

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013066)

(daňový

1 005,60

EUR

1
005,60
EUR

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013101)

(daňový

1 005,60

EUR

1
005,60
EUR

10.11.2016

HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013138)

(daňový

1 005,60

EUR

1
005,60
EUR

10.11.2016

Hnutie za demokratické Slovensko,Nad plážou 22 97401 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014262)

(daňový

400,00

EUR

400,00
EUR

10.11.2016

Hnutie za demokratické Slovensko,Nad plážou 22 97401 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014330)

(daňový

400,00

EUR

400,00
EUR

10.11.2016

Hnutie za demokratické Slovensko,Nad plážou 22 97401 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014369)

(daňový

699,98

EUR

699,98
EUR

10.11.2016

Hnutie za demokratické Slovensko,Nad plážou 22 97401 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014404)

(daňový

699,98

EUR

699,98
EUR

10.11.2016

Ing. Patrik Zemko, Tr. SNP 62, 97401 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 30 197 881
doklad číslo 1056152)

(daňový

170,27

EUR

170,27
EUR

10.11.2016

Ing. Patrik Zemko, Tr. SNP 62, 97401 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 30 197 881
doklad číslo 1056183)

(daňový

170,27

EUR

170,27
EUR

10.11.2016

Ing. Patrik Zemko, Tr. SNP 62, 97401 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 30 197 881
doklad číslo 1056216)

(daňový

170,27

EUR

170,27
EUR

10.11.2016

Ing. Patrik Zemko, Tr. SNP 62, 97401 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 30 197 881
doklad číslo 1056249)

(daňový

34,06

EUR 34,06 EUR

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1013272)

(daňový

103,78

EUR

103,78
EUR

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015027)

(daňový

504,41

EUR

504,41
EUR

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015060)

(daňový

504,41

EUR

504,41
EUR

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015093)

(daňový

504,41

EUR

504,41
EUR

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015126)

(daňový

504,41

EUR

504,41
EUR

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015158)

(daňový

504,41

EUR

504,41
EUR

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015189)

(daňový

504,41

EUR

504,41
EUR

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015251)

(daňový

358,39

EUR

358,39
EUR
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10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015313)

(daňový

10.11.2016

Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 01 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346
doklad číslo 1015344)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015162)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015193)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015224)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015254)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015282)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015316)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015347)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015378)

(daňový

10.11.2016

JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1056028)

(daňový

10.11.2016

JUDr. Július Ernek, advokát, Skuteckého 23, 974 01 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 187 711
doklad číslo 1013257)

(daňový

10.11.2016

JUDr. Július Ernek, advokát, Skuteckého 23, 974 01 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 187 711
doklad číslo 1013292)

(daňový

10.11.2016

LIBRI s.r.o., Mikulášska 25, 811 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 17 054 346
doklad číslo 12149)

(daňový

10.11.2016

WITE, s.r.o., Bacúrov 88, 962 61 Bacúrov, Slovenská republika, nezaplatené nájomné
IČO: 36 620 211
doklad číslo 11010)

(daňový

10.11.2016

Ľuboš Šeďo, Široká 912, 03 261 Važec, Slovenská republika, nezaplatené nájomné
IČO: 45 270 449
doklad číslo 1056201)

(daňový

10.11.2016

Ľuboš Šeďo, Široká 912, 03 261 Važec, Slovenská republika, nezaplatené nájomné
IČO: 45 270 449
doklad číslo 1056234)

(daňový

10.11.2016

Miloš Kaňuch, Nižný Hrušov 35, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 48 031 071
doklad číslo 1015042)

(daňový

10.11.2016

DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014028)

(daňový

10.11.2016

DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014062)

(daňový

10.11.2016

DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014099)

(daňový

10.11.2016

MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056196)

(daňový

10.11.2016

MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056229)

(daňový

10.11.2016

MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056259)

(daňový

10.11.2016

MUDr. Alena Rychtárechová, ČSA 25, 97401 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 35 661 755
doklad číslo 1056037)

(daňový

10.11.2016

MUDr. Alena Rychtárechová, ČSA 25, 97401 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 35 661 755
doklad číslo 1056162)

(daňový

10.11.2016

Nová väčšina (Daniel Lipšic), Radvanská 46, 81101 Bratislava - nezaplatené nájomné
Staré Mesto, Slovenská repuplika, IČO: 42 265 606
doklad číslo 1014030)

(daňový

Nová väčšina (Daniel Lipšic), Radvanská 46, 81101 Bratislava - nezaplatené

(daňový

nájomné

358,39

EUR

358,39
EUR

358,39

EUR

358,39
EUR

281,62

EUR

281,62
EUR

140,81

EUR

140,81
EUR

140,81

EUR

140,81
EUR

140,81

EUR

140,81
EUR

140,81

EUR

140,81
EUR

140,81

EUR

140,81
EUR

140,81

EUR

140,81
EUR

140,81

EUR

140,81
EUR

140,81

EUR

140,81
EUR

191,81

EUR

191,81
EUR

191,81

EUR

191,81
EUR

2 827,97

EUR

2
827,97
EUR

169,03

EUR

169,03
EUR

645,58

EUR

645,58
EUR

129,12

EUR

129,12
EUR

147,58

EUR

147,58
EUR

563,88

EUR

563,88
EUR

563,88

EUR

563,88
EUR

563,88

EUR

563,88
EUR

5,24

EUR 5,24 EUR

147,74

EUR

147,74
EUR

107,71

EUR

107,71
EUR

40,00

EUR 40,00 EUR

40,00

EUR 40,00 EUR

461,66

EUR
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10.11.2016

Nová väčšina (Daniel Lipšic), Radvanská 46, 81101 Bratislava - nezaplatené nájomné
Staré Mesto, Slovenská repuplika, IČO: 42 265 606
doklad číslo 1014064)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013056)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013126)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013161)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013194)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013230)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013264)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 12252)

(daňový

10.11.2016

Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 12282)

(daňový

10.11.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 35 697 270
doklad číslo 1056160)

(daňový

10.11.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 35 697 270
doklad číslo 1056193)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013092)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013127)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013162)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013195)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013231)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013265)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013300)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014068)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014104)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014142)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014178)

(daňový

10.11.2016

PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014214)

(daňový

10.11.2016

SCO, s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 842 702
doklad číslo 11031)

(daňový

10.11.2016

Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského 14, nezaplatené nájomné
97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 739 641
doklad číslo 1056177)

(daňový

10.11.2016

Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského 14, nezaplatené nájomné
97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 739 641
doklad číslo 1056210)

(daňový

10.11.2016

Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského 14, nezaplatené nájomné
97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 739 641
doklad číslo 1056243)

(daňový

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013093)

(daňový

461,66

EUR

461,66
EUR

830,88

EUR

830,88
EUR

830,88

EUR

830,88
EUR

830,88

EUR

830,88
EUR

830,88

EUR

830,88
EUR

830,88

EUR

830,88
EUR

830,88

EUR

830,88
EUR

609,31

EUR

609,31
EUR

830,88

EUR

830,88
EUR

995,82

EUR

995,82
EUR

995,82

EUR

995,82
EUR

391,28

EUR

391,28
EUR

310,31

EUR

310,31
EUR

310,31

EUR

310,31
EUR

310,31

EUR

310,31
EUR

310,31

EUR

310,31
EUR

268,31

EUR

268,31
EUR

310,31

EUR

310,31
EUR

48,00

EUR 48,00 EUR

48,00

EUR 48,00 EUR

48,00

EUR 48,00 EUR

48,00

EUR 48,00 EUR

48,00

EUR 48,00 EUR

58,90

EUR 58,90 EUR

165,74

EUR

165,74
EUR

315,74

EUR

315,74
EUR

63,14

EUR 63,14 EUR

453,82

EUR

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

78

453,82
EUR

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013128)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013163)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013196)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013232)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013267)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013301)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013339)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013373)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013409)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1014024)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1014058)

(daňový

453,82

EUR

453,82
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013342)

(daňový

183,19

EUR

183,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013376)

(daňový

183,19

EUR

183,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013412)

(daňový

183,19

EUR

183,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014027)

(daňový

183,19

EUR

183,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014061)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014098)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014135)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014171)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014207)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014241)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014274)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014308)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014342)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014381)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

10.11.2016

UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014416)

(daňový

231,19

EUR

231,19
EUR

15.1.2016

Marcel Šípoš, Dvojkrížna 4, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, nevrátené výbery z pokladne
Slovenská republika; Ing. Tomáš Gála, Panenská 3, 811 03 obchodnej spoločnosti FRANCIS,
154 950,03
Bratislava, Slovenská republika, JUDr. Radoslav Ulianko, a.s., Cintorínska 22, 811 08 155102,20 EUR
EUR
Prachatická 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, Ing. Milan Bratislava, Slovenská republika,
Čačko, Hrádocká 26, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika
IČO: 45 506 388
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(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“).
Predmet speňažovania bude speňažovaný ako súbor majetku.
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcom Správcovi je tridsať (30) kalendárnych dní (ďalej aj len ako
„Lehota“). Lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznámenia o konaní ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo na deň pracovného
pokoja, posledným dňom Lehoty je najbližší pracovný deň. Na záväzné ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené
v Lehote, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Podmienky ponukového konania na Predmet speňažovania sú uvedené v Zásadách speňažovania
peňažných pohľadávok.
Zásady speňažovania peňažných pohľadávok spolu s ďalšími dokumentmi Správca odošle každému záujemcovi,
ktorý u Správcu prejaví záujem o nadobudnutie Predmetu speňažovania písomne, osobne na adrese Správcu
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika alebo e-mailom na e-mailovej adrese Správcu:
office@ssr.sk, a to najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni prejavenia záujmu o Predmet
speňažovania záujemcom u Správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K002861
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

sp. zn. 4K/52/2016 – S1753
Cyril Benka, nar. 8. júla 1979, bytom 901 01 Malacky

Iný majetok
Por.
Suma
v Súpisová
Účet
č.
EUR
hodnota v EUR
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
1.
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka zo mzdy za 1.577,80 1.577,80
mesiac december 2016

2.

Finančná hotovosť zaistená na bankový účet IBAN: SK07 0200 0000 0037 6086 3451

1.660,-

1.660,-

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, 3. februára 2017

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

K002862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov
nad Topľou, IČO: 36 796 425 uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 4K/36/2016-243 zo dňa 15.11.2016,
týmto oznamujme všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/36/2016, že v súlade s ust. §28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok zapísané
nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 79
Veriteľ: Kotes Róbert, Budišínska 10/A, Bratislava
prihlásená suma: 12.029,68 EUR

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 80
Veriteľ: Kotesová Alexandra, Budišínska 10/A, Bratislava
prihlásená suma: 12.029,68 EUR

V Prešove, 1.2.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca

K002863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIXIA SOLLARIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 281 212
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 811
01 Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 8.426,89 EUR;

2. Pohľadávka veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 811
01 Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 16.738,90 EUR;

3. Pohľadávka veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 811
01 Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 3 v celkovej výške 3.108,50 EUR;

4. Pohľadávka veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 811
01 Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 4 v celkovej výške 3.258,14 EUR;

5. Pohľadávka veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 811
01 Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 5 v celkovej výške 1.211,92 EUR;

6. Pohľadávka veriteľa Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO:
35 823 542, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 2.268,12 EUR;

7. Pohľadávka veriteľa Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO:
35 823 542, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2
v celkovej výške 4.197,95 EUR;

8. Pohľadávka veriteľa Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO:
35 823 542, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3
v celkovej výške 1.213,42 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Pohľadávka veriteľa Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO:
35 823 542, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4
v celkovej výške 40,- EUR;

10. Pohľadávka veriteľa Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO:
35 823 542, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5
v celkovej výške 614,92 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K002864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pezinská 2336, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 610 640
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2014 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO:
36 610 640, vyhlasuje na základe uznesenia veriteľského výboru zo dňa 17.3.2015, č.k. 2K/19/2014, ktorým
veriteľský výbor udelil záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, a to
·

osobné mot. vozidlo PEUGEOT 106 1.0, EČV SC 594AL, r.v. 1995, nepojazdné

zapísané v súpise majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2014 zo dňa 5.11.2014 ako
súpisová zložka č. 6,
štvrté kolo verejného ponukového konania na predaj uvedeného motorového vozidla za najvyššiu ponúknutú
odplatu, a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane
ten záujemca, ktorého ponuka bude znamenať najvyššiu mieru uspokojenia veriteľov. Záujemca podaním ponuky
akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Ponúknutá kúpna cena nie je limitovaná minimálnou hranicou. Záujemca zloží na správcovský účet č.
SK4102000000003412564551 zábezpeku vo výške 50 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
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

83

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
M.I. Stav spol. s r.o. – predaj mot. vozidla Peugeot - neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné
označenie, platí, že záujemca v takom prípade podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné
otvorenie tejto ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej ceny (výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania je 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konania zverejnené v
obchodnom vestníku a posledným dňom je tridsiaty deň (vrátane ) do 15.00 hod. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuky musia byť v
uvedenej lehote doručené do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a to z vlastného
podnetu alebo na podnet veriteľského výboru.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám s ohľadom na celkové maximálne uspokojenie
veriteľov. Pri rovnosti ponúk správca uprednostní tú ponuku, ktorá bude správcovi doručená skôr.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Víťazná ponuka musí byť pred podpisom kúpnej zmluvy odsúhlasená veriteľským výborom, a to v lehote 14 dní od
doručenia žiadosti o odsúhlasenie výšky kúpnej ceny.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca za splnenia podmienky odsúhlasenia
výšky kúpnej ceny veriteľským výborom a podmienky úhrady ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom
rozsahu v lehote určenej správcom, spíše bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude
speňažované motorové vozidlo. Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak nedôjde k odsúhlaseniu výšky
kúpnej ceny veriteľským výborom podľa vyššie uvedených podmienok alebo ak kúpna cena nebude vopred
uhradená na správcovský účet v plnom rozsahu. Ak napriek odsúhlaseniu výšky kúpnej ceny veriteľským výborom
nebude uhradená kúpna cena úspešným záujemcom v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote (nie dlhšej ako
7 dní), určenej správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a napriek tomu
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa ponukové
konanie za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to z dôvodov
na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky.
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K002865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milica Danišíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Merašice 96, 920 61 Merašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu Milica Danišíková, nar. 28.03.1974, bytom 920
61 Merašice 96, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na účet č.
SK86 1100 0000 0029 3115 4365.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K002866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:31
318 916
Poradie zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok: 54, 55
Právny dôvod vzniku/ zriadenia zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva číslo
1410/08/28-ZZ-03 zo dňa 27.7.2009, ktorej vklad bol povolený pod V3055/09 na zabezpečenie pohľadávok veriteľa
vyplývajúcich zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 1410/08/28 zo dňa 16.9.2008 resp. pohľadávok veriteľa
vyplývajúcich po odstúpení od zmluvy o úvere.
Nehnuteľnosti:
druh pozemku

výmera v m2

por. č.

parc. reg. C

katast. Územie

LV č.

súp. hodnota

1

5010/18

zast. plochy a nádvoria

367

Bernolákovo

5203

36 700,00 €

2

5010/19

zast. plochy a nádvoria

19

Bernolákovo

5203

1 900,00 €

3

5010/20

zast. plochy a nádvoria

13

Bernolákovo

5203

1 300,00 €

4

5010/21

zast. plochy a nádvoria

13

Bernolákovo

5203

1 300,00 €

5

5010/22

zast. plochy a nádvoria

13

Bernolákovo

5203

1 300,00 €

6

5010/23

zast. plochy a nádvoria

13

Bernolákovo

5203

1 300,00 €

7

5010/24

zast. plochy a nádvoria

12

Bernolákovo

5203

1 200,00 €
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8

5010/25

zast. plochy a nádvoria

12

Bernolákovo

5203

1 200,00 €

9

5010/1

zast. plochy a nádvoria

1663

Bernolákovo

5834

166 300,00 €

10

5010/26

zast. plochy a nádvoria

54

Bernolákovo

5834

5 400,00 €

V Prešove, 23.1.2017

JUDr. Miloš Hnat, správca

K002867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Buchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodárska 77, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Hana Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2016 S 1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr.Hana Sopko, LL.M.,správca úpadcu Ján Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska 77, 917 01 Trnava , týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 25K/29/2016,že v súlade s ustanovením §28 ods.3 zákona
č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do zoznamu pohľadávok dňa 12.1.2017
pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky zozname 1
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONLA FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47258713
Celková prihlásená suma: 3272,26 Eur.

V zmysle ust. §32 ods.3 a 8 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,je prípadné popretie pohľadávok iným
veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania
pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote na nižšie
uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,-EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet číslo SK11 0200 0000 0037 6900 5656 vedený v Všeobecnej úverovej
banke, a.s., variabilný symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
JUDr. Hana Sopko, LL.M.,správca

K002868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Uhlárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústecko - Orlická 2345/5, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.6.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/47/2016/S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/47/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisová zložka oddelenej podstaty č. 1:
Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu, zapísaná katastri nehnuteľností Okresného úradu Poprad,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3223, katastrálne územie: Poprad, okres: Poprad, obec: Poprad, SR:
Byt č. 15, číslo vchodu 5, 7. poschodie, súpisné č. stavby 2345, na pozemku registra C KN 2993/547
a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/1000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku
registra C KN s parc. č. 2993/547 o výmere 1443 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov,
súpisová hodnota majetku: 51.600,00 €
deň zaradenia súpisovej zložky č. 1 do súpisu odd. podstaty: 31.01.2017

Identifikácia zabezpečeného veriteľa súpisovej zložky oddelenej podstaty č. 1:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 3

Opis zabezpečovacieho práva:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 – Zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok č. 2884484301 a 2884484002 zo dňa 10.08.2011 podľa V 2956/11 zo dňa 24.08.2011
(byt č. 15/VII.p.)

JUDr. Peter Nízky, správca

K002869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Peter Pjecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Krála 2, 94 111 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2014 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť v zmysle § 72 ods 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť v zmysle § 72 ods 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou.
Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac

august

2016

81,95 Eur

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac september 2016

84,76 Eur

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac október

2016

81,95 Eur

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac november 2016

81,95 Eur

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac december 2016

82,02 Eur

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac január

82,09 Eur

2017

Ing. Mária Budniková konkurzný správca

K002870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/64/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/64/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY:
2. Zostatok na účte úpadcu č. SK81 0900 0000 0005 1180 6532
3. Zrážky zo mzdy od zamestnávateľa PREDNA HORA, s. r. o. 12/2016

392,65 €
67,91 €

V Rimavskej Sobote dňa 03.02.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K002871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liana Guštafíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 369/13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/22/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/22/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Značka súdu:
Dátum:

Značka správcu:

Vybavuje:

38K/22/2014
06.02.2017

38K/22/2014 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov

A. Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38K/22/2014 vydaným dňa 15.07.2014 a zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 138/2014 dňa 21.07.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Liana Guštafíková, nar.
13.06.1974, bytom Lipová 369/13, 972 51 Handlová, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský
dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len
„správca“).

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate bolo zverejnené v OV č. 239/2016 dňa
14.12.2016 a zároveň bolo zverejnené oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov.. V zákonnej 30-dňovej lehote neboli podané námietky proti zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate veriteľom.

Všeobecná podstata pre konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov je nulová, nakoľko celá hodnota
všeobecnej podstaty bola rozvrhnutá čiastkovým rozvrhom zo dňa 16.11.2016,.ktorý bol schválený príslušným
orgánom Slovenskou sporiteľňou, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: sa, Vložka číslo: 601/B, dňa 05.12.2016.

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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B. Rozvrhová časť

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je predmetom konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
žiadna suma.

V súlade s § 96 ods. 5 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie predloženého návrhu
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov 15 dní, odo dňa jeho doručenia. V Partizánskom dňa
06.02.2017

S úctou

............................................
Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová
komplementár

Prílohy:
- Oprava návrhu rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
- Schválenie prepracovaného návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
- Opravný návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
- Schválenie opravného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

K002872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Divéky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 218/35, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, 958 01 Partizánske

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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Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Značka súdu:
Dátum:

Značka správcu:

Vybavuje:

38K/37/2013
06.02.2017

38K/37/2013 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov

A. Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38K/37/2013 vydaným dňa 12.12.2013 a zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 245/2013 dňa 19.12.2013 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Martin Divéky, nar. 28.09.1973,
Gorkého 218/35, 971 01 Prievidza a za správcu bol ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate bolo zverejnené v OV č. 239/2016 dňa
14.12.2016 a zároveň bolo zverejnené oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov.. V zákonnej 30-dňovej lehote neboli podané námietky proti zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate veriteľom.

Všeobecná podstata pre konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov je nulová, nakoľko celá hodnota
všeobecnej podstaty bola rozvrhnutá čiastkovým rozvrhom zo dňa 05.10.2016,.ktorý bol schválený príslušným
orgánom Slovenskou sporiteľňou, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: sa, Vložka číslo: 601/B, dňa 18.10.2016.

B. Rozvrhová časť
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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Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je predmetom konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
žiadna suma.

V súlade s § 96 ods. 5 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie predloženého návrhu
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov 15 dní, odo dňa jeho doručenia.
V Partizánskom dňa 06.02.2017

S úctou

............................................
Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová
komplementár

Prílohy:
- Oprava návrhu rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
- Schválenie návrhu rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
- Oprava . Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
- Schválenie konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

K002873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Ollé
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 4007/39, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 28K/66/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/66/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
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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tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava

Značka súdu:
Dátum:
28K/66/2012
06.02.2017

Značka správcu:

Vybavuje:

28K/66/2012 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov

A. Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Trenčín, č.k. 28K/66/2012, vydaným vo veci navrhovateľa /úpadcu: Igor Ollé, nar.
25.03.1969, Železničiarska 4007/39, 972 51 Handlová, štátny občan SR (ďalej len „úpadca“) o vyhlásenie
konkurzu bol za správcu ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Rooseweltova 1196/16, 958 01
Partizánske zapísaného v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S 1571 (ďalej len
„správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené vo vydaní Obchodného vestníka č. OV 245/2012 dňa 19.12.2012.

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate bolo zverejnené v OV č. 239/2016 dňa
14.12.2016 a zároveň bolo zverejnené oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov. V zákonnej 30-dňovej lehote neboli podané námietky proti zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate veriteľom.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č.38/2013 zo dňa 22.02.2013 č. zverejnenia:K002889.

Všeobecnú podstatu tvoria súpisové zložky majetku, tak ako boli tieto zverejnené v Obchodnom vestníku SR.
Konkrétne sa jedná o následné súpisové zložky:

1.Finančná hotovosť v sume 1.700,- EUR.

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

93

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

Deň
zapísania
majetku:
15.02.2013
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa jedná
o
majetok,
ktorý
patril
úpadcovi
v
čase
vyhlásenia
konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 1.700,- EUR.

2. Zrážky zo mzdy úpadcu v celkovej výške 2.059,03,- EUR.

Dátum zapísania
28.03.2013
27.09.2013
22.10.2013
18.12.2013
25.06.2014
31.07.2014
13.02.2015
20.04.2015
31.03.2016
28.04.2016
27.06.2016
15.07.2016
05.08.2016
03.10.2016
02.11.2016
30.11.2016
Zrážky spolu:

Súpisová hodnota v EUR
104,39 EUR
69,55 EUR
51,02 EUR
25,51 EUR
491,00 EUR
480,00 EUR
276,45 EUR
150,00 EUR
48,64 EUR
48,97 EUR
48,64 EUR
48,64 EUR
48,64 EUR
49,97 EUR
48,64 EUR
68,97 EUR
2.059,03 EUR

Zamestnávateľ/Zdroj
JUDr. Debnár
Č.ú. 2881140458/0200
Č.ú. 2881140458/0200
Č.ú. 2881140458/0200
Agrocontract Mliecna
Agrocontract Mliecna
LIGNUM MDV PLUS, s.r.o.
LIGNUM MDV PLUS, s.r.o.
Anton Urbanovský
Anton Urbanovský
Anton Urbanovský
Anton Urbanovský
Anton Urbanovský
Anton Urbanovský
Anton Urbanovský
Anton Urbanovský

Spôsob speňaženia
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy

Správca týmto v zmysle § 96 ods. 5 predkladá pripravený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty na schválenie
zástupcovi veriteľov EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 , spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15294/B.

B. Rozvrhová časť

Dátum

Súpisová hodnota v EUR

Podstata

Zamestnávateľ/Zdroj

Spôsob speňaženia

03/2013 – 11/2016

2.059,03

všeobecná

Rôzni

Zrážka zo mzdy

25.10.2013, 10.06.2016

1.700,00

všeobecná

spolu výťažok

3.759,03

Zabezpečenie finančnej hotovosti

Správca konštatuje, že zo speňaženia všeobecnej podstaty a z iných príjmov bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške
3.759,03 €.

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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Sumy pohľadávok proti podstate:

1. Odmena správcu z výťažku podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej podstaty predstavuje sumu 102,95 EUR.

2. Odmena správcu za speňaženie peňažných prostriedkov ich zabezpečením vo výške 1.700,00 EUR podľa
§ 20 ods.2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 predstavuje sumu 17,00 EUR.

zo sumy 1.700,00 EUR

1%

17,00 EUR

3. Pohľadávky proti všeobecnej podstate – SUMAR - predstavuje sumu 320,52 EUR.

Evidencia pohľadávok proti podstate
Por.
Veriteľ
č.
1.
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský

Právny dôvod

Celá suma Dátum
v EUR
vzniku

poštovné 13x1,30 EUR

16,90

31.12.2012 všeobecná

poštovné 1x2,05EUR

2,05

02.01.2013 všeobecná

Podstata

úhrada faktúry č. 2836664 pre Tatra banku,
15,94
a.s.

11.02.2013 všeobecná

úhrada faktúry č. 6001320097pre VÚB, a.s. 19,92

11.02.2013 všeobecná

úhrada faktúry č. 2000000219 pre SLSP,
24
a.s.

11.02.2013 všeobecná

poštovné 12x1,40 EUR

16,80

24.01.2013 všeobecná

poštovné 1x1,85 EUR

1,85

22.01.2013 všeobecná

poštovné 1x2,25EUR

2,25

06.02.2013 všeobecná

poštovné 5x1,40 EUR

7,00

12.02.2013 všeobecná

náhrada za vykonanú pracovnú cestu č. 1

8,57

15.02.2013 všeobecná

poštovné 1x1,40 EUR

1,40

04.03.2013 všeobecná

poštovné 6x1,40 EUR

8,40

14.03.2013 všeobecná

poštovné 1x1,75 EUR

1,75

13.03.2013 všeobecná

poštovné 1x1,55

1,55

20.11.2013 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,4

03.01.2014 všeobecná

Dátum a rozsah Dôvod
uspokojenia
priradenia
§ 87 ods. 2 písm
c) ZKR
§ 87 ods. 2 písm
c) ZKR
§ 87 ods. 2 písm
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.

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

Obchodný vestník 27/2017
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
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poštovné 1x1,70

1,70

24.02.2014 všeobecná

poštovné 1x1,90

1,90

09.04.2014 všeobecná

poštovné 1x1,30

1,3

14.05.2014 všeobecná

náhrada za vykonanú pracovnú cestu č.2

32,41

20.08.2014 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,4

22.05.2014 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,4

10.07.2014 všeobecná

poštovné 1x1,90

1,90

11.09.2014 všeobecná

náhrada za vykonanú pracovnú cestu č. 3

19,55

20.08.2014 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,4

07.10.2014 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,4

23.10.2014 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,4

22.01.2015 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,4

10.04.2015 všeobecná

náhrada za vykonanú pracovnú cestu č. 4

20,13

13.04.2015 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,75

28.03.2013 všeobecná

poštovné 1x1,40

1,70

10.06.2013 všeobecná

predpokladané výdavky s ukončením
100
konkurzu (poštovné, hotové výdavky, atď.)

10.6.2016

všeobecná

Deň vydania: 08.02.2017
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR

2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm

Spolu pohľadávky proti podstate: 320,52 EUR

____________________________________________________________________________________

SPOLU POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE: 440,47 EUR

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0,2 % z výťažku podľa odseku I., položky 5, písmena c) prílohy
zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. = 7,52 EUR (3.759,03– 99,8% = 7,52 EUR)

Výťažok zo speňaženia pre nezabezpečených veriteľov: 3.311,04 EUR (3.759,03 EUR - 440,47 EUR – 7,52
EUR)

Výška neuspokojených pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 2.548,06 EUR
_____________________________________________________________________________________
Výťažok zo speňaženia pre nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 3.311,04 EUR, ktorá sa rozvrhne
veriteľom všeobecnej podstaty nasledovne:
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Por. č. Veriteľ
1.
BL Finance, s.r.o.
2.
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.
3.
4.
5.
6.
7.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Prihlásená a zistená suma pohľadávky
791,07 EUR
00,00 EUR

Deň vydania: 08.02.2017

Uspokojená suma pohľadávky
447,04 EUR
00,00 EUR

178,88 EUR

101,09 EUR

18,95 EUR

10,71 EUR

223,21 EUR
4.548,05 EUR
98,94 EUR

126,14 EUR
2.570,15 EUR
55,91 EUR

V súlade s § 96 ods. 5 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie predloženého návrhu rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty 15 dní, odo dňa jeho doručenia. V prípade schválenia tohto návrhu rozvrhu výťažku,
správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávky veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku.

V Partizánskom dňa 06.02.2017

S úctou

............................................
Správcovský dom, k.s.
Ing. Nikoleta Pappová komplementár

K002874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Mičko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Slavomír Mičko, nar. 26.05.1974, Újazd 68, 913 31
Skalka nad Váhom, štátny občan SR, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu,
na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K002875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávky veriteľa Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
35 942 436, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 zapísané do
zoznamu pohľadávok pod por. č. 225/1 až por. č. 225/4: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2.013,31 Eur;
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 619,49 Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 89,39 Eur;
pohľadávka č. 4 v celkovej výške 171,10 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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K002876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PREFA Sučany, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 748
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2012 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa SR- Slovenská konsolidačná, a.s., ako poverená osoba v zmysle zákona za
správcu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 1.380,- Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K002877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tesáková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1168/8, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2015 S1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh z výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečených veriteľov
Ing. Eva Chromčíková, správca úpadcu: Ivana Tesáková, nar. 05.08.1987, bytom 1. Mája 1168/8, 969 01 Banská
Štiavnica, spis. zn.: 1K/5/2015, v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty pre
zabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k dispozícii k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných veriteľov
pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
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V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov 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 namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
prepísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K002878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 9
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
november 2016.
Súpisová hodnota: 346,95 €

Súpisová zložka majetku č. 10
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
december 2016.
Súpisová hodnota: 240,98 €
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K002879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Gojdičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 64, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty úpadcu Viera Gojdičová, nar. 13.10.1977, bytom 090 22 Bukovce 64, podnikajúci pod obchodným
menom: Viera Gojdičová Koláče od Marky, s miestom podnikania 090 22 Bukovce 64, IČO: 47 465 191, oznamuje,
že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese Lipová 1 v
Humennom denne v úradných hodinách správcu. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel.
čís. 0903 377 979.
JUDr. Ing. Jozef Sitko
správca

K002880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Gojdičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 64, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") Viera
Gojdičová, nar. 13.10.1977, bytom 090 22 Bukovce 64, podnikajúci pod obchodným menom: Viera Gojdičová
Koláče od Marky, s miestom podnikania 090 22 Bukovce 64, IČO: 47 465 191 č.k.: 1K/51/2016, zo dňa
23.01.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Viera Gojdičová, born at 13.10.1977, registered seat at 090 22 Bukovce 64, with
company name: Viera Gojdičová Koláče od Marky and the place of business 090 22 Bukovce 64, company
identification No. 47 465 191, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no:1K/51/2016 dated on 23.01.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 20/2017 dňa 30.01.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial Bulletin no. 20/2017 on
30.01.2017. 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 Prešov, Grešova 3,
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45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Prešov, Grešova 3,
080 42 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 1K/51/2016, a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Ing. Jozef Sitko, so sídlom správcovskej kancelárie: Lipova 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 1K/51/2016 and in one copy to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ing. Jozef Sitko, Lipova 1, 066 01 Humenné, Slovak republic. Each secured 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.
JUDr. Ing. Jozef Sitko
správca
trustee
Humenné, 04.02.2017

K002881
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

102

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

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:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelena podstata zabezpečeného veriteľa:

Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome HREBIENOK, Okružná 767/57,
058 01 Poprad, IČO: 36166464
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov

Por.č. 1
Nehnuteľnosti – pozemky a stavby (byt a nebytové priestory) v spoluvlastníctve dlžníka vedené v KN Okresného
úradu Poprad, odbor katastrálny na LV č.3537, okres: Poprad, obec: Poprad, k.ú.: Poprad:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 937 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2
Stavby
súp. č. 767, na parc.č. 937 – bytový dom: blok Hrebienok, ul. Okružná, or.č. 57
Byty a nebytové priestory
Byt. Vchod: 57, 5. poschodie, byt č.15, spoluvlastnícky podiel 1/1 BSM
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
k pozemku 6687/186676
Súpisová hodnota 20 000,- €

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca
Humenné, 4.2.2017

K002882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESPADA spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 15/2934, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 684 542
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/56/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

Okresný súd Bratislava I
4K/56/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O NAHLIADANÍ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU

Predbežný správca dlžníka ESPADA spol. s.r.o., so sídlom Kollárovo námestie 15/2934, 811 06 Bratislava, IČO:
35 684 542, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 10469/B,
oddiel: Sro., (ďalej aj ako ,,dlžník“) v súlade s § 21 a 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii predbežného správcu na nasledovnej adrese: Námestie SNP 19,
811 01 Bratislava v pracovných dňoch v úradných hodinách od 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na emailovej adrese predbežného správcu:
polackova@poradenska.sk

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Predbežný správca

K002883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESPADA spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 15/2934, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 684 542
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/56/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/56/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ESPADA spol. s.r.o.
Kollárovo námestie 15/2934
811 06 Bratislava
K rukám konateľa:

Sarah Ivičičová
Matúšova 25/B
Bratislava 811 04
a
Ľubica Diničová
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Pribišova 3034/41
Bratislava 841 05

V Bratislave, dňa 03.02.2016

Sp. zn. súdu:

4K/56/2016

Sp. zn. správcu:

4K/56/2016- S 1803

VEC:
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti správcovi v zmysle § 74 a 74a zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Vážený štatutárný orgán dlžníka ESPADA spol. s.r.o.,
na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/56/2016 zo dňa 27.01.2017, v právnej veci
navrhovateľa - veriteľa: DF Property s.r.o., so sídlom Kráľová pri Senci 399, 900 50 Kráľová pri Senci, práv.zast.:
Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., so sídlom: kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO:
47 241 543 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ESPADA spol. s.r.o., so sídlom Kollárovo
námestie 15/2934, 811 06 Bratislava, IČO: 35 684 542, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 10469/B, oddiel: Sro., (ďalej aj ako ,,dlžník“) som bola súdom ustanovená
do funkcie predbežného správcu Dlžníka. Predmetné uznesenie bolo v obchodnom vestníku č. 23/2017 zverejnené
dňa 02.02.2017.
V zmysle ustanovení § 74 ods. 1 v spojitosti s ust. § 21 ods. 1 prvá veta za bodkočiarkou zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ako súdom ustanovený predbežný správca dlžníka žiadam štatutárny orgán dlžníka, ktorým je Sarah
Ivičičová a Ľubica Diničová o súčinnosť a zároveň o doručenie nasledovnej dokumentácie:
a. aktuálny zoznam majetku dlžníka v zmysle ustanovení § 73 ods. 2 ZKR (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti,
pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v
obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o
združení a zmlúv o tichom spoločenstve), spolu s uvedením dátumu jeho nadobudnutia, nadobúdacej ceny,
aktuálnej zostatkovej hodnoty, predpokladanej trhovej hodnoty a tiarch (záložných práv, vecných bremien a
pod.) viaznucich na tomto majetku,
b. zoznam majetku dlžníka (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné
majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na
podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o združení a zmlúv o tichom spoločenstve), (ďalej len
„Rozhodujúci majetok“), ktorý (tento Rozhodujúci majetok) ste nadobudli a následne scudzili za nižšiu ako
nadobúdaciu hodnotu v období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na
Váš majetok, resp. ktorým (týmto Rozhodujúcim majetkom) ste v tomto období zabezpečovali svoje alebo
cudzie záväzky, spolu so zmluvnou dokumentáciou, na základe ktorej k takémuto nadobudnutiu, scudzeniu
alebo zabezpečeniu došlo, a to spolu s označením prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných
vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
c. účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j. účtovné
podklady potvrdzujúce, že všetky položky vyššie uvedeného zoznamu boli zachytené v účtovníctve dlžníka
ako podnikateľa (faktúry, pokladničné doklady, zápočtové listy a pod.),
d. výpisy z listov vlastníctva vzťahujúce sa k dlžníkovmu aktuálne vlastnenému nehnuteľnému majetku, ktorý
je, resp. bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
e. tzv. veľké technické preukazy motorových vozidiel vzťahujúce sa k dlžníkovmu aktuálne vlastnenému
majetku, resp. k majetku, ktorý je alebo bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
f. zoznam súdnych konaní, rozhodcovských konaní, exekučných konaní, správnych konaní a dobrovoľných
dražieb vedených v súvislosti s Rozhodujúcim majetkom v období posledných piatich (5) rokov od podania
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

105

Obchodný vestník 27/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.02.2017

dražieb vedených v súvislosti s Rozhodujúcim majetkom v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu s príslušnými rozhodnutiami, ktoré boli v takýchto konaniach vydané,
g. nájomné, podnájomné a leasingové zmluvy týkajúce sa Rozhodujúceho majetku, ktoré boli uzavreté v
období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, spolu s označením
prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov osoba majúca postavenie dlžníkovi
spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
h. súpis všetkých účtov, ktorých majiteľom je dlžník, resp. bol dlžník v období posledných piatich (5) rokov od
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu,
i. aktuálne platné mandátne zmluvy, resp. iné obdobné zmluvy a platné plnomocenstvá,
j. zoznam platných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer zamestnancov
Dlžníka,
k. podrobnú správu o spôsobe naloženia so ziskom dlžníka za obdobie posledných piatich (5) rokov od
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Predmetné doklady žiadam doručiť osobne do kancelárii správcu v Bratislave na ul. Námestie SNP 19, 811 01
Bratislava najneskôr dňa 17.02.2017 s tým, že tie z požadovaných dokladov, resp. dokumentácie, ktoré máte v
elektronickej podobe, žiadam doručiť aj v elektronickej podobe na adresu polackova@poradenska.sk
V tejto súvislosti Vás vyzývam, aby ste sa dňa 17.02.2017 o 11:00 hod osobne dostavili do kancelárie správcu ul.
Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava a to za účelom podania potrebných vysvetlení týkajúcich sa Vašej
podnikateľskej činnosti, finančnej a majetkovej situácie.
Osobitne Vás pritom upozorňujem na ustanovenia § 73 ods. 2 ZKR podľa ktorých platí, že „Zoznam majetku je
úpadca povinný zostaviť a odovzdať správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak už zoznam majetku pripojil k
návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbežnému správcovi, je povinný poskytnúť správcovi v rovnakej
lehote doplnenie tohto zoznamu. Predložený zoznam majetku alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný
podpísať a výslovne v ňom uviesť, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí byť úradne
osvedčený. Spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca povinný odovzdať správcovi aj
všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.“.
Súčasne Vás upozorňujem, že:
a)
V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim
konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu
prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.
b)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 ZKR, je Úpadca povinný poskytnúť správcovi ním požadovanú
súčinnosť, najmä všetky správcom požadované vysvetlenia vo forme a lehote určenej správcom. Na tento
účel je Úpadca povinný sa aj opakovane dostaviť na požiadanie do kancelárie správcu.
c)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZKR, povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako
ako úpadca má aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu, odborný
zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný zástupca
úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi
rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu naposledy.
d)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR
neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby
správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich
predvedenia alebo uloženia pokuty.
e)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 4 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR ani na
výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu nariadiť ich predvedenie na súd,
aby podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť správca, člen veriteľského výboru alebo
zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky.
f)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 5 ZKR, ak osoba uvedená v § 74 ods. 2 ZKR ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh
správcu pokutu do 165 000 eur.
Poučenie:
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Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že
nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname
aktív a pasív dopúšťa sa trestného činu marenia konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 242
ods. 1 a 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Kto marí konkurzné konanie tým, že zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do
konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopúšťa sa trestného činu marenia
konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 2432 ods. 1 až 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zároveň ako správca Vás poučujem v zmysle § 74 ods. 1 posledná veta ZKR, že podľa § 242 a 243 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov:
„(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.“

S úctou,
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JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K002884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 079 403
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2014 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu Zel – Ko international, spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice,
IČO: 17 079 403, v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vzhľadom na zánik postavenia
účastníka konkurzného konania veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZKR
a s tým spojený zánik členstva veriteľa vo veriteľskom výbore podľa § 37 ods. 3 ZKR a uznaní konkurzu za malý,
zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 28. februára 2017 o 14.00 hod. v kancelárii správcu na
ul. Mlynská 27 v Košiciach.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne, záver.

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K002885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Miháliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2015 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Martina Miháliková, nar. 02.12.1975, bytom Bystrická cesta 2138 /122, Ružomberok, týmto v
zmysle ust. § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmysle ust. § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia označenej majetkovej podstaty. Zároveň oznamuje zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“
Podľa ust. § 96 ods. 4 ZKR: „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.“
Podľa ust. § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez
zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie
súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá
veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.“
Podľa ust. § 96 ods. 6 ZKR: „Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60
dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil
poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto
lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné
odvolanie.“
Podľa ust. § 96 ods. 7 ZKR: "Náklady uspokojenia ohľadávky znáša veriteľ sám."
V Žiline, dňa 03.02.2017
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K002886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Miháliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2015 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vo veci vyhláseného konakurzu na majetok úpadcu: Martina Miháliková, nar. 02.12.1975, Ružomberok, správkyňa
zverejňuje doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu nasledovne:

Nominálna
hodnota

Por.č. Popis

Súpisová zložka č. 3. - Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v rozsahu v akom podlieha exekúcii - zrážky zo mzdy
3.2
Zrážka zo mzdy
47,70 €
3.3
Zrážka zo mzdy
67,94 €
3.4
Zrážka zo mzdy
64,80 €
3.5
Zrážka zo mzdy
52,95 €

Súpisová
hodnota
47,70 €
67,94 €
64,80 €
52,95 €
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3.6
Zrážka zo mzdy
3.7
Zrážka zo mzdy
3.8
Zrážka zo mzdy
3.9
Zrážka zo mzdy
3.10
Zrážka zo mzdy
3.11
Zrážka zo mzdy
Celkom

Deň vydania: 08.02.2017
75,51 €
64,02 €
94,56 €
80,03 €
29,19 €
82,43 €
659,13 €

75,51 €
64,02 €
94,56 €
80,03 €
29,19 €
82,43 €
659,13 €

Súpisová zložka č. 4. - Pohľadávka z účtu
Majetok úpadcu nadobudnutý počas konkurzu - pripísané úroky na BU za obdobie od 1/2016 do
0,10 €
1/2017

0,10 €

Celkom

0,10 €

0,10 €

Súpisová zložka č. 5. - Peňažné pohľadávky
5.1
Proficredit Slovakia
5.2
Proficredit Slovakia
5.3
Proficredit Slovakia
Celkom

40,19 €
81,99 €
70,72 €
192,90 €

40,19 €
81,99 €
70,72 €
192,90 €

4.1

V Žiline, dňa 03.02.2017

Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K002887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom
podnikania Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 521 týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje bankový účet úpadcu, na ktorý
možno skladať kauciu: IBAN: SK05 1100 0000 0029 4903 4281, SWIFT: TATRSKBX.
Poučenie:
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
KASATKIN Recovery, k.s., správca

K002888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Lamoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1967
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2009 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Žiline, sp. zn. 2K/9/2009 na majetok úpadcu Ing. Jaroslav
Lamoš „v konkurze“, nar.: 12.09.1967, bytom: Lichardova 21, 010 01 Žilina podľa § 101 ods. 1 ZKR zverejňuje
správca tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku získaná speňažovaním všeobecnej podstaty predstavuje sumu 36.501,52 EUR, ktorá
pozostáva z príjmov úpadcu vo výške 3.978,08 EUR; peňažných prostriedkov z bankových účtov a hotovosti úpadcu
vo výške 5.573,44 EUR; finančnej kompenzácie z odporovateľných právnych úkonov vo výške 26.950,- EUR.

Celková suma priradených pohľadávok proti všeobecnej podstate: 9.293,50 EUR. Celková suma určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 27.208,02 EUR.

Celková suma prihlásených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate predstavujú sumu výške 100.382,74
EUR. Uspokojenie veriteľov je na úrovni 27,10 % na každú prihlásenú a zistenú pohľadávku, čo do výšky, právneho
dôvodu a poradia.

Pre jednotlivých veriteľov preto navrhujem nasledovný rozvrh výťažku:

číslo v
Veriteľ:
KZP

Zistené
pomer
Rozsah
celková suma uspokojenia v % uspokojenia

1

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37
Bratislava (pôvodne: Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s., IČO: 35849665, so sídlom 72.826,02 €
Tomášikova 48, Bratislava), Slovenská republika

27,10 %

19.735,85 €

2-4

Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1,
9.718,41 €
Slovenská republika

27,10 %

2.633,69 €

5

Unicredit Bank Slovakia, a.s., IČO: 00 681 709, so sídlom: Šancova 1/A, Bratislava,
17.838,31 €
Slovenská republika

27,10 %

4.834,18 €

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 15 odo dňa jeho zverejnenia na jeho schválenie.

LICITOR recovery, k.s., správca
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K002889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Senec Warehouse Park s.r.o. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 165
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K 48/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K 48/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Senec Warehouse Park s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 695 165, so sídlom Hlavné
námestie 5, 811 01 Bratislava, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2K 48/2012, správca úpadcu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36
669 415, v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
výťažok bez pohľadávok proti podstate

1.659,70 €

PPP (súdny poplatok z výťažku)

3,32 €

Suma na rozvrhnutie medzi veriteľov

1.656,38 €

p.č. Veriteľ

IČO

Celková zistená suma

Podiel v % Suma na účel uspokojenia

1

CEE LOGISTICS (UK) LTD

34.825 €

0

0,00

2

Ing. arch. Matej Knap

17.278,07 €

0,27

4,47

3

Mesto Senec

00 305 065 73.430,16 €

1,13

18,72

4

PROFINEX holding, s.r.o.

36 045 284 313.358,78 €

0

0,00

5

RANDION s.r.o.

27 373 037 47.822,14 €

0

0,00

6

Slovenská konsolidačná, a.s.

5 776 005

2.595,20 €

0,04

0,66

7

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

215 759

1.742,50 €

0,03

0,50

8

Slovenská sporiteľňa, a.s.

00 151 653 5.955.293,76 €

91,81

1520,72

9

Slovenský pozemkový fond

17 335 345 3.868,17 €

0,06

0,99

10 Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"

36 055 743 274.996,63 €

4,24

70,23

11 White & Case s.r.o.

35 908 891 149.940 €

2,31

38,26

35 839 350 5.413,91 €

0,08

1,33

13 Hydromeliorácie, štátny podnik

1.650,46 €

0,03

0,50

14 Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava

150 €

0,002

0,03

Po základnej prihlasovacej lehote
12 Accace k.s.

POUČENIE:
V zmysle §101 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného
rozvrhu výťažku je možné nahliadať, pričom termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť mailom na:
m.reken@bankruptcy.sk. Zároveň správca určuje lehotu 15 dní pre nezabezpečených veriteľov na uplatnenie
odôvodnených námietok proti návrhu konečného rozvrhu výťažku prostredníctvom zástupcu veriteľov.
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VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na mailovú adresu správcu uvedenú vyššie správcovi
oznámili svoje čísla účtov a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku plniť.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K002890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu RUŽA NR, s.r.o. „v konkurze„ so sídlom
Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 týmto oznamuje, že dňa 20.01.2017 udelil zabezpečený
veriteľ záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu evidovanú pod súpisovou položkou č.
783 zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 25.11.2016 č. 226/2016 pod K026820 formou priameho predaja
hnuteľnej veci v ponukovom konaní. Správca dňom 09.02.2017 vyhlasuje 2.kolo ponukového konania. Bližšie
informácie a podmienky ponukového konania budú zverejnené v oznámení o ponukovom konaní na webovom sídle
Správcu na www.gbkr.sk.

V Leviciach dňa 06.02.2017
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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