Obchodný vestník 29/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

K002978
Spisová značka: 6K/69/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adrián Bízík, nar. 19.10.1977, bytom Borovicová
5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Adrián Bízík, nar.
19.10.1977, bytom Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Zámocká 14,
811 01 Bratislava, zn. správcu: S1312, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg.
247/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002979
Spisová značka: 6K/48/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Jajcaj, nar. 12.05.1958,
bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 23.183,99 Eur z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, na konkurzného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002980
Spisová značka: 6K/48/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Jajcaj, nar. 12.05.1958,
bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 110,00 Eur z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom
Cintorínska
21,spravodlivosti
814 99 Bratislava,
IČO:
35 776
005.
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 110,00 Eur z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002981
Spisová značka: 6K/48/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Jajcaj, nar. 12.05.1958,
bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok

rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 177.592,77 Eur z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002982
Spisová značka: 6K/48/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Jajcaj, nar. 12.05.1958,
bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S
1515 z funkcie správcu úpadcu: Štefan Jajcaj, nar. 12.05.1958, bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002983
Spisová značka: 6K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: J. L. Logistic, s.r.o., so sídlom Pri
starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 36 764 701, právne zastúpený: LEGART s. r. o., so sídlom Nitrianska 3,
821 08 Bratislava, IČO: 47 252 332, správcom ktorého je JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie Májkova 3,
P.O.Box 76, 820 05 Bratislava, zn. správcu: S 1136, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava,
zn. správcu: S 1136, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
2.788,28 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K002984
Spisová značka: 2K/49/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SUERTINVEST, a.s., Račianska
155, 831 05 Bratislava, IČO: 36 788 953, správcom ktorého je: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový rád
189, 831 01 Bratislava, značka správcu: S 1534, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový rád 189, 831 01 Bratislava, značka
správcu: S 1534, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 638,78
€.
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 6.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002985
Spisová značka: 4K/57/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HYDROVRT a.s., so sídlom
Trenčianska 30, 821 01 Bratislava, IČO: 31 322 743, správcom ktorého je: PERSPECTA Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1755, uznesením zo dňa 22.11.2016, č.k.
4K/57/2013-384, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 340 €. Predmetné uznesenie nadobudlo
právoplatnosťVydáva
dňa 17.12.2016.
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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4K/57/2013-384, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 340 €. Predmetné uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.12.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K002986
Spisová značka: 2K/47/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EURECS & PARTNERS, a.s., so
sídlom Námestie 1. mája č. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 869 101, správcom ktorého je: BANKRUPTCY
LIQUIDATION, k. s., so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1514, uznesením zo
dňa 13.12.2016, č.k. 2K/47/2012 - 915, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: STAVECO - stavebná a.s..,
so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 869 101, na konkurzného veriteľa: Ing. Dušan Kondrlík, CSc. INTERSTAV, so sídlom Jesenského 23, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 884 359, v celkovej výške 29 290,89 €.
Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K002987
Spisová značka: 4K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Dražobná spoločnosť, a.s., so sídlom Zelinárska 6,
821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703, právne zast. Advokátska kancelária STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o., so
sídlom kancelárie Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, IČO: 36 795 038, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Molnár, so sídlom Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava, nar. 11.06.1948, štátny občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Molnár, so sídlom Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava, nar.
11.06.1948, štátny občan SR.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K002988
Spisová značka: 8K/17/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická
49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 20 919,07 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002989
Spisová značka: 8K/17/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická
49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, s pohľadávkami v celkovej sume 10 636,75 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002990
Spisová značka: 8K/17/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická
49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515
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: 10.02.2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická
49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu
S1515, z funkcie správcu úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická 49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374.
Súd ukladá : JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, vykonávať činnosti
súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu,
až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002991
Spisová značka: 2K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Soňa Babicová, nar. 13.09.1978,
bytom Športová 18, 900 24 Veľký Biel, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Mularčíkova ,so sídlom kancelárie Nám.
M. Benku 15, 811 07 Bratislava značka správcu S 1554, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri
speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Barbora Mularčíkova ,so sídlom kancelárie
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava značka správcu S 1554 záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty: osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN PASSAT, EČV: SC184DB, a to priamym
predajom za podmienok v zmysle žiadosti správcu zo dňa 10.01.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K002992
Spisová značka: 1K/56/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu N.S.F. s.r.o., so sídlom
Jaselská 2420/1, 960 01 Zvolen, IČO: 43 843 859, správcom konkurznej podstaty ktorého je spoločnosť HMG
Recovery k.s. so sídlom Sládkovičova 6, 01 001 Žilina, IČO: 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok N.S.F. s.r.o., so sídlom Jaselská 2420/1, 960 01 Zvolen, IČO: 43 843 859 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 kuspravodlivosti
Krajskému Slovenskej
súdu Banská
Bystrica
a to písomne
v 2Z. z. o Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
vyhotoveniach.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 06.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002993
Spisová značka: 1K/54/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Spoločné roľnícke družstvo
Nenince, so sídlom Hlavná 131/76, 991 26 Nenince, IČO: 31 628 583, správcom ktorého je Ing. Marian Holúbek, so
sídlom kancelárie Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok prihlásených po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 167 322,73 Eur, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty z veriteľa Finančné
riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 167 322,73 Eur na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
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 06.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002994
Spisová značka: 4K/71/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so
sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Mgr.
Katarína Adzimová, nar. 22. 11. 1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa pre doručovanie: Kordíky 153,
976 34 Tajov, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22. 11. 1951, bytom Súdovce 32, 962
71 Súdovce.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarínu Tkáčovú, so sídlom kancelárie
Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu S1795.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a doplnení
niektorých
zákonov
svojom webovom
sídle:45
www.justice.gov.sk
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o
vyhlásení
konkurzu
známych veriteľov dlžníka,
7
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22. 11. 1951, bytom Súdovce 32, 962
71 Súdovce.
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O t v á r a malý konkurz.
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III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarínu Tkáčovú, so sídlom kancelárie
Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu S1795.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu
ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
2. 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). 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 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. 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. 1, 2, 3 ZKR). 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).
4. 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).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých
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nauplynutia
svojom webovom
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a8rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002995
Spisová značka: 1K/46/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Andrea Bódi nar. 13.03.1978,
trvale bytom Námestie Slobody 764/24, 986 01 Fiľakovo, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Tomáš
Oravec so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1168, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok Andrea Bódi nar. 13.03.1978, trvale bytom Námestie Slobody 764/24, 986 01
Fiľakovo 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
K002996
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ján Valach, nar. 10. 05. 1983, trvale bytom Hrušov 226,
991 42 Hrušov, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 29/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ján Valach, nar. 10. 05. 1983, trvale bytom Hrušov 226,
991 42 Hrušov.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr. Stelu Chovanovú, so sídlom kancelárie
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu S1612.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. 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). 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 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. 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. 1, 2, 3 ZKR). 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).
4. 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).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
referenčný výmenný
kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002997
Spisová značka: 4K/83/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Denisa Golianová, nar. 04. 02. 1990, bytom Kriváň 518,
962 04 Kriváň, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Denisa Golianová, nar. 04. 02. 1990, bytom Kriváň 518,
962 04 Kriváň.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S514.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. 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). 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 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. 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. 1, 2, 3 ZKR). 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). 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).
4. 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).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K002998
Spisová značka: 2R/4/2009
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy
Kmeťovej, členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu TRADE CENTER, spol. s.r.o., so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31 615
724, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján Čipka, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Hnúšťa, o návrhu veriteľa
Jurajaa Sýkoru,
Rúbanisko
II 423/50,
984webovom
01 Lučenec
na potvrdenie prevodu pohľadávok, o
a o zmene
doplnení niektorých
zákonov
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
odvolaní Juraja Sýkoru proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R 4/2009-6844 zo dňa 23. júna 2016,
12
takto

Obchodný vestník 29/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.02.2017
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy
Kmeťovej, členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu TRADE CENTER, spol. s.r.o., so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31 615
724, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján Čipka, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa, o návrhu veriteľa Juraja Sýkoru, Rúbanisko II 423/50, 984 01 Lučenec na potvrdenie prevodu pohľadávok, o
odvolaní Juraja Sýkoru proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R 4/2009-6844 zo dňa 23. júna 2016,
takto
rozhodol
Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R 4/2009-6844 zo dňa 23. júna 2016 p o t v r d z u j e.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
dňa 12.01.2017
JUDr. Eva Kmeťová, predsedníčka senátu
K002999
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michaela Bulantová, nar. 14.
04. 1983, bytom 960 01 Zvolen, Borovianska cesta 1994/49, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Richard
Konta, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 2, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Richardovi Kontovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 2 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003000
Spisová značka: 2K/80/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Chlebušová, nar.
09. 12. 1963, bytom Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Jana Živická, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Bakossova 8, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,
takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Katarína Chlebušová, nar. 09. 12. 1963, bytom Karpatská 6175/4, 974 11
Banská Bystrica, po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003001
Spisová značka: 2K/83/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 2K/83/2016
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: Attila Kósa, bytom 976 11 Selce, Družstevná 524/2
proti
dlžníkovi: FORTUS s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Uľanská cesta 4,
IČO: 36 038 105
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 16. februára 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník sa v zákonom určenej lehote na osvedčenie svojej platobnej schopnosti
nevyjadril, t.j. platobnú schopnosť neosvedčil. (§ 19 ods. 1 písm. a) bod 3. a písm. c) ZKR)

Banská Bystrica 06. 02. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003002
Spisová značka: 2K/83/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Attila Kósa, bytom 976 11 Selce, Družstevná
524/2, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - FORTUS s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Uľanská cesta 4, IČO: 36 038 105, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 6110/S takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e T.R.I. Solutions k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20 do funkcie
predbežného správcu dlžníka - FORTUS s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Uľanská cesta 4, IČO: 36 038
105.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o správca
zmene a doplnení
na majetok
svojom webovom
www.justice.gov.sk
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v i n n ý zákonov
zistiť, či
dlžníkasídle:
bude
postačovať aspoň na úhradu
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o stave zisťovania majetku
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dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
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Deň vydania: 10.02.2017
Súd u s t a n o v u j e T.R.I. Solutions k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20 do funkcie
predbežného správcu dlžníka - FORTUS s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Uľanská cesta 4, IČO: 36 038
105.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003003
Spisová značka: 30K/31/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: Stavivá, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Bara, IČO: 36 194 069 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Stavivá, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Bara, IČO:
36 194 069 , pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) 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).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 2.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003004
Spisová značka: 30K/31/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: Stavivá, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Bara, IČO: 36 194 069 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Stavivá, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Bara, IČO:
36 194 069 , pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) 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).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 2.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003005
Spisová značka: 30K/18/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zastaveného konkurzu na majetok dlžníka: M-ADVANTAGE COMMERCE s.r.o.,
so sídlom Slovenská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 623 814 navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 842,83
EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 842,83 EUR zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vedený pod položkou denníka D19-125/2016, do 3 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003006
Spisová značka: 30K/15/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom
133 Bukovec 044 20, IČO: 44 740 590 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul.
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1035, paušálnu odmenu vo výške 2 323,57 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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 2.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003007
Spisová značka: 30K/36/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : KAPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Učňovská 6, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 479 543, v zastúpení: JUDr. Viera Luptáková, likvidátor o návrhu správcu
podstaty: Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1284, na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: KAPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Učňovská 6, 040 15
Košice - Šaca, IČO: 36 479 543 pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1284 náhradu výdavkov správcu podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 2.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003008
Spisová značka: 30K/32/2016

Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: Jana Chocholová, nar. 17.10.1985,
bytom Súľovská 90, 049 22 Gemerská Poloma, zast. Mgr. Peter Kocák, advokát, so sídlom Rožňavská 8, 045 01
Moldava nad Bodvou, pracovisko Štúrova 27, 040 01 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi
takto

rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice Juh, zn. správcu: S937, odmenu vo výške 199,16 EUR s DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice Juh, zn. správcu: S937, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 7,50 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh, zn. správcu: S937odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 206,66
17 02.09.2016 položka denníka D19 - 198/2016 k rukám
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa
správcu do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice Juh,
zn. správcu:
S937,
odmenu vo výške 199,16
EUR s aDPH.
Obchodný
vestník
29/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.02.2017
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice Juh, zn. správcu: S937, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 7,50 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom
kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh, zn. správcu: S937odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 206,66
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 02.09.2016 položka denníka D19 - 198/2016 k rukám
správcu do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť,
a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) 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 Košice I dňa 2.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003009
Spisová značka: 30K/37/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom
Štefánikova 27, Bratislava 814 99, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056
01 Gelnica, IČO: 36 701 602 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056 01 Gelnica, IČO:
36 701 602 .
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1204 z a s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á 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 a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR)
spravodlivosti
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nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR)
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).
Odvolanie treba predložiť v troch rovnopisoch, inak súd zhotoví kópie na trovy odvolateľa.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
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). 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 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilný
sporový poriadok).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Pavel Varga,

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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K003010
Spisová značka: 30K/22/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu, vyhláseného na majetok úpadcu: Mgr. Soňa
Jenčušová, nar. 16.03.1977, bytom Pod Horou 4, 040 16 Košice - Myslava, pr. zast. Advokátska kancelária Illeš,
Šimčák, Bröstl, s.r.o., so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová č. 3, 040 01 Košice,
značka správcu: S1714.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003011
Spisová značka: 30K/25/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Angela Bučková, s miestom
podnikania Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 43 251 609, zast. JUDr. Jozef Vaško, advokát,
Szakkayho 1, 040 01 Košice o návrhu odvolaného správcu podstaty: JUDr. Štefan Straka, so sídlom kancelárie
Krmanova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S855 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto

rozhodol
P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S855, paušálnu odmenu vo výške 2.788,28 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003012
Spisová značka: 30K/42/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov,
IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov proti dlžníkovi: Michal Varga,
nar. 13.04.1985, bytom Kukučína 43/25, 071 01 Michalovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Michal Varga, nar. 13.04.1985, bytom Kukučína 43/25, 071
01 Michalovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
bráni tomu, aby
na majetok
toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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 (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003013
Spisová značka: 31K/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda 39, 040 01 Košice, IČO: 36 600 881, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
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.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
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rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
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Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003014
Spisová značka: 31K/1/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 1/2017-23
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: VISK, s.r.o., so
sídlom: Národná trieda 39, 040 01 Košice, IČO: 36 600 881, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 4. 4. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 6. 2. 2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
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najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 6. 2. 2017
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 1/2017-23
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti dlžníkovi: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda 39, 040 01 Košice, IČO: 36 600 881, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 4. 4. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
2/ Novitech Partner s.r.o., so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, IČO:36 2013 360
3/ Vladimír Kasarda, nar. 04.07.1965, trvale bytom: Národná trieda 39, 040 01 Košice
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 6. 2. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003015
Spisová značka: 26K/56/2015
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ernest Küffer, nar. 24.12.1966, bytom Kutnohorská
2113/5, 075 01 Trebišov uznesením č.k. 26K/56/2015-267 zo dňa 08.12.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2016.
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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splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2016.
Okresný súd Košice I dňa 2.2.2017
JUDr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K003016
Spisová značka: 26K/30/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Erich Diego Muranko, narodený 27.07.1978,
bytom Rampová 2422/12, 040 01 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040
01 Košice, zn. správcu: S1561, nespotrebovanú časť preddavku v sume 486,56 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 486,56 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 11.05.2015 položka denníka D19 - 116/2015 správcovi podstaty, Ing. Ján
Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1561 na účet IBAN: SK66 1100 0000 0029
3204 5961, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003017
Spisová značka: 31K/67/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: L.D. company s.r.o., so sídlom: Kozmonautická 1158/42,
044 14 Čaňa, IČO: 43 991 556, o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803, práv. zastúpený: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
IČO: 36 613 843, na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom:
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel,
a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v časti postúpených pohľadávok vedených v
zozname pohľadávok pod č. S/29 a S/30.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Július Tóth,
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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K003018
Spisová značka: 26K/57/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Mičian, narodený:
11.01.1975, bytom: Bauerova 21, 040 23 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová, so sídlom
kancelárie Thurzova č. 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1281 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1281.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003019
Spisová značka: 26K/48/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Prvý mestský hádzanársky klub Košice v likvidácii, so
sídlom Alejová 2, 040 11 Košice -Juh, IČO: 31 309 208, zastúpený likvidátorom: Ing. Martin Farkašovský, likvidátor,
Žižkova 27, 040 01 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040
11 Košice, značka správcu: S733, odmenu vo výške 796,65 EUR s DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice,
značka správcu: S733, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 27,75 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom
kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S733 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 824,40
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 19.08.2016 položka denníka D19 - 179/2016, na č. účtu:
SK66 7500 0000 0040 0789 2388 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a
to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003020
Spisová značka: 26K/3/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom Obchodná 12/23,
078 01 Sečovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom Obchodná 12/23,
078 01 Sečovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom
Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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 (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003021
Spisová značka: 31K/47/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05 Nitrianska
Blatnica č. 7, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ján Remenár, nar. 20.11.1956, bytom 956 05 Nitrianska
Blatnica č. 7, o žiadosti predbežného správcu na predlženie lehoty, takto
rozhodol
Predlžuje predbežnému správcovi Mgr. Ondrejovi Brlášovi, sídlo kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra lehotu
na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003022
Spisová značka: 27K/27/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Komárno, Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Tomáš Pintér, nar. 14.12.1969,
bytom Bratislava, Dulovo námestie č. 4, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Komárno, Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e JUDr. Róberta Hippa, so sídlom: Nitra, Farská č. 33, za predbežného správcu dlžníkovi:
PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Komárno, Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
II/ Predbežný správca ajeopovinný
o svojich
zisteniach
o majetku
dlžníka
priebežne
informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka27
v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
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I/ U s t a n o v u j e JUDr. Róberta Hippa, so sídlom: Nitra, Farská č. 33, za predbežného správcu dlžníkovi:
PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Komárno, Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).

Okresný súd Nitra dňa 3.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K003023
Spisová značka: 32K/70/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Maria Belanschi, rod.
Maškarova, nar. 24.1.1968, bytom Oponice 303, 956 14 Oponice, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom
kancelárie Štefánikova 79, 949 01 Nitra, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Erika Solára, so sídlom kancelárie
Štefánikova 79, 949 01 Nitra, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
v sume 6,12 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou denníka D 19-126/2015 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K003024
Spisová značka: 32NcKR/14/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing.Mikuláš Servický, nar.24.3.1961, bytom Hlboká 45, 949
01 Nitra, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Po v o ľ u j e oddlženie dlžníka Ing.Mikuláš Servický, nar.24.3.1961, bytom Hlboká 45, 949 01 Nitra.
II.
Levice.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr.Henrietu Slavkovskú, adresa kancelárie Ľ.Štúra 19, 934 01

III.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia
podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia
za škodu spôsobenú treťou osobou,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
- uzatvorenie zmluvy oaúvere,
o apôžičke
o inom
dočasnom
alebo
prijatí peňažných prostriedkov,
o zmene
doplneníalebo
niektorých
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- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
28
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,

- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej
družstve alebo inej právnickej
osobe,
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- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1.200 eur; ak táto suma presiahne 70%
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V.U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu podrobnú
správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých finančných
prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003025
Spisová značka: 31K/56/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Imrich Hegedűs, nar. 12.7.1962,
bytom Mierová 651, 946 01 Kameničná, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Imrich Hegedűs
st., s miestom podnikania 946 01 Kameničná 651, IČO: 46 023 364, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp,
adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, S1487, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Róberta Hippa, adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K003026
Spisová značka: 31K/53/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roland Soóki, nar. 12.09.1966,
bytom Cabaj 573, 951 17 Cabaj - Čápor, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp, adresa kancelárie Farská 33/I.p.,
949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Róberta Hippa, adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd o d v o l á v a JUDr. Róberta Hippa, adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.2.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K003027
Spisová značka: 32NcKR/29/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Tánczos, nar.31.8.1976, bytom 946 33 Modrany
č.339, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
P o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Zoltán Tánczos, nar.31.8.1976, bytom 946 33 Modrany č.339.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr.Jozefa Maruniaka, adresa kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 14, 811 02 Bratislava.
III.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia
podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 6.084 eur; ak táto suma presiahne 70%
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
IV.
U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu
podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých
finančných prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

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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K003028
Spisová značka: 32NcKR/11/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Klbik, nar.9.6.1956, bytom Čápor 1336, 951 17
Cabaj-Čápor, v konaní zast.: JUDr.Juraj Tibenský, advokát so sídlom Štefánikova 15, 949 01 Nitra, o návrhu na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
P o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Miroslav Klbik, nar.9.6.1956, bytom Čápor 1336, 951 17 Cabaj-Čápor.
II.
Levice.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr.Henrietu Slavkovskú, adresa kancelárie Ľ.Štúra 19, 934 01

III.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia
podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v
jednom kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1.200 eur; ak táto suma presiahne 70%
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
IV.
U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu
podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých
finančných prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003029
Spisová značka: 4CoKR/27/2016
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Rizmana a sudcov JUDr. Zdenky
Kohútovej a Mgr. Márie Hlaváčovej v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav
Mikulanin, nar. 16.4.1958, Laborecká 1891/45, Humenné, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, Poprad, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, o
odvolaní správcu JUDr. Jozefa Beňu proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 4K/18/2016-304 zo dňa 9.11.2016,
takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
Krajský súd v Košiciach dňa 30.12.2016
JUDr. Roman Rizman, predseda senátu
K003030
Spisová značka: 2K/67/2009
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karol Gallík v konkurze, nar.
14.12.1968, podnikajúci pod obchodným menom Karol Gallík PROGRESINTERIÉR, s miestom podnikania
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO: 37 110 861, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M.R. Štefánika 2673/212A, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,
uznesením č. k. 2K/67/2009-511 zo dňa 09.01.2017 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Karol Gallík
v konkurze, nar. 14.12.1968, podnikajúci pod obchodným menom Karol Gallík PROGRESINTERIÉR, s miestom
podnikania Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO: 37 110 861 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2017.
Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003031
Spisová značka: 2K/36/2011
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CANCOM, s.r.o., so sídlom
Priemyselná 1459, Bardejov, IČO: 43 805 116, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr.
Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k.
2K/36/2011-227 zo dňa 09.01.2017 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: CANCOM, s.r.o., so sídlom
Priemyselná 1459, Bardejov, IČO: 43 805 116 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2017.
Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003032
Spisová značka: 2R/4/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu JUDr. Miloslava
Makoviniho, nar. 5.11.1984, trvale bytom A. Gwerkovej 22, 851 04 Bratislava, na jeho vstup do konkurzného konania,
uznesením č. k. 2R/4/2013-1159 zo dňa 05.01.2017, p r i p u s t i l vstup JUDr. Miloslava Makoviniho, nar.
5.11.1984, trvale bytom A. Gwerkovej 22, 851 04 Bratislava do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu B.O.S.
Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, namiesto pôvodného
veriteľa M.I.S. s.r.o., so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 355 242 v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 510 až 512 v celkovej výške
92.223,77 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2017.
Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003033
Spisová značka: 4K/25/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SWH, s.r.o., so sídlom Velické
námestie 1178/15, 058 01 Poprad, IČO: 44 511 311, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom
kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
I.
Priznáva JUDr. Petrovi Rychnavskému, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad
Topľou za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo
výške 19,35 eura, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 10.06.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na
predbežného správcu položka 61/2016 (28/06-16).
II.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Petra Rychnavského, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou nevyčerpanú časť preddavku
vo výške 976,47 eura zloženého dňa dňa 10.06.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 61/2016 (28/06-16).
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 3.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003034
Spisová značka: 1K/17/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Semaňák, nar.
25.05.1964, bytom Suchá Hora 39, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná
50, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44 915 691 paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K003035
Spisová značka: 1K/15/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: VÍŤSTAV, s.r.o., so sídlom 082
38 Víťaz č. 40, IČO: 31 730 884, právne zastúpeného: PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., so sídlom kancelárie
Kmeťova 24, 040 01 Košice, IČO: 36 860 930, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom
kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jozefa Šperku, PhD., MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K003036
Spisová značka: 1K/39/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Kurilčin, nar.
09.03.1975, trvale bytom Nábrežná 863/19, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom
kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Radoslav Kurilčin, nar. 09.03.1975, trvale bytom Nábrežná 863/19, 085 01
Bardejov po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 6.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K003037
Spisová značka: 28K/63/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Adriana Gulišová, nar.
03.02.1964, trvale bytom Lesnícka 23/9, 911 05 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech so sídlom
kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 28K/63/2012-227 zo dňa 09.01.2017 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 6.2.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K003038
Spisová značka: 22K/10/2016
Spisová značka: 22K/10/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Košovská cesta 11B, 971 01
Prievidza, IČO 36 707 376
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

27.2.2017 o 09.30 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 105, posch. 1.
je z r u š e n é z dôvodu, že v danej veci dochádzalo ku konfliktu poriadkovej lehoty stanovenej v § 19 ods. 1 písm.
a) bod. 2 ZKR so zachovaním procesných práv účastníkov (čl. 9, §167 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 6.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003039
Spisová značka: 22K/10/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22K/10/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22

911 33 Trenčín
na vyhlásenie
konkurzu
na majetok
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
dlžníka
Košovská cesta 11B
971 01 Prievidza

UNISTAV Bojnice spol. s r.o.
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na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Košovská cesta 11B
971 01 Prievidza
IČO 36 707 376

UNISTAV Bojnice spol. s r.o.

nariaďuje pojednávanie
na deň 13.03.2017 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok
alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
e) urobí hrubo urážlivéapodanie.
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b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 6.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003040
Spisová značka: 22K/10/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 22K/10/2016
Vo veci
navrhovateľa

SR - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22

911 33 Trenčín
proti dlžníkovi
Košovská cesta 11B
971 01 Prievidza
IČO 36 707 376

UNISTAV Bojnice spol. s r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 13.03.2017 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka UNISTAV
Bojnice spol. s r.o. a to
veriteľ č. 1: SR - Daňový úrad Trenčín
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
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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dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Trenčín dňa 6.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K003041
Spisová značka: 25K/32/2010
OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALPO, spol. s r.o., IČO: 36 235 041,
Bulharská 44, Trnava, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č.
11803/T, správcom ktorého je: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie: Kováčska 23, 931 01 Šamorín,
uznesením č. k. 25K/32/2010-452 zo dňa 09.01.2017, zrušil konkurz na majetok úpadcu: ALPO, spol. s r.o., IČO: 36
235 041, Bulharská 44, Trnava, pre nedostatok majetku.. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.2.2017
Mgr. Barbora Odnogová, Sudca
K003042
Spisová značka: 25K/5/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Horváth, nar. 13.10.1977, 925 08 Čierny Brod 326,
o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Zoltán Horváth, nar. 13.10.1977, 925 08 Čierny
Brod 326.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť
v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.2.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K003043
Spisová značka: 25K/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Leon Stecher, nar. 06.11.1956, Martina Kollára
84/00, 908 43 Čáry, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Leon Stecher, nar. 06.11.1956, Martina Kollára 84/00, 908 43
Čáry.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť
v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.2.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K003044
Spisová značka: 23NcKR/1/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bernd Heselhaus, nar. 28.1.1972, naposledy bytom Nový
Rad 173/26, 930 13 Horné mýto, zast.: JUDr. Juraj Kürti, Betliarska 22, 851 07 Bratislava, o návrhu na povolenie
oddlženia, 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 súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bernd Heselhaus, nar. 28.1.1972, naposledy bytom Nový
Rad 173/26, 930 13 Horné mýto, zast.: JUDr. Juraj Kürti, Betliarska 22, 851 07 Bratislava, o návrhu na povolenie
oddlženia, takto

rozhodol
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu druhého roka skúšobného obdobia sumu 5400 eur na
uspokojenie záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu tretieho roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
druhého roka skúšobného obdobia.
Správca je p o v i n n ý v priebehu druhého skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníčkou počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003045
Spisová značka: 23K/21/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PharmDr. Ľudovít Fasura - Lekáreň u
sv. Floriána, IČO 31872221, Nám. 953, 908 41 Šaštín-Stráže, správcom ktorého je Ing. Lucia Sandtner, so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol

Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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 TRNAVA dňa 2.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003046
Spisová značka: 3K/26/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Šuštiak, nar. 12.08.1953, bytom
Belá 939, 013 06 Terchová, správcom ktorého je: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43, 036 01
Martin, takto
rozhodol
Určuje správcovi Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43, 036 01 Martin paušálnu odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
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 18.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, 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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K003047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Štefan Liška - Foxmont v sume 204,99 eur - 11/2016
- Kreditný úrok za obdobie mesiaca 11/2016 vo výške 0,10 eur
- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Štefan Liška - Foxmont v sume 204,99 eur - 12/2016
- Kreditný úrok za obdobie mesiaca 12/2016 vo výške 0,11 eur
- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Štefan Liška - Foxmont v sume 204,99 eur - 01/2017
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K003048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 923
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s r.o., sídlo: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO:
36 593 923, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky:
Veriteľ: DOXXbet, sr.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 46 831 878, prihlásená celková suma: 109,- €, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K003049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NABAZ plus s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/24/2014 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/24/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurznej veci úpadcu NABAZ plus s. r. o. so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36
241 709 správca JUDr. Ing. Vladimír Neuschl v súlade s ust. §-u 101 ods.1 ZoKR zverejňuje
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov

I.
V konkurznom konaní vedenom v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ďalej v texte aj „ZKR“ v príslušnom gramatickom tvare) Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 38K/24/2014 vo veci
úpadcu NABAZ plus s. r. o. so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 241 709 (ďalej v texte
aj „úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), rozhodol súd uznesením zo dňa 31.7.2014 o vyhlásení konkurzu na
majetok úpadcu a ustanovil Mgr. Xéniu Hofierkovú do funkcie správkyne. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 150/2014 zo dňa 6.8.2014.

V rámci predmetného konkurzného konania si prihlásil svoju pohľadávku v celkovej výške 419.232,80 EUR spolu so
zabezpečovacím právom (záložným právom) aj veriteľ AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo (ďalej v texte aj
„AKCENTA“ v príslušnom gramatickom tvare).

Na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 10.11.2014 bolo rozhodnuté o schválení návrhu na výmenu správcu, na
základe čoho bol uznesením Okresného súdu Trenčín č. 38K/24/2014-297 zo dňa 11.11.2014 ustanovený do
funkcie správcu JUDr. Ing. Vladimír Neuschl.

Súčasne bol na uvedenej prvej schôdzi veriteľov zvolený aj veriteľský výbor v zložení Sociálna poisťovňa,
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s..

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 7.4.2016, č. k.: 38K/24/2014-806, súd potvrdil prevod pohľadávok
z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľovo Slovenskej republiky – Daňový úrad Trenčín so sídlom K Dolnej stanici
22, 911 33 Trenčín (ďalej v texte aj „Daňový úrad Trenčín“ v príslušnom gramatickom tvare), na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 18.679,81 Eur, ktorú sú vedené v zozname
pohľadávok pod č. 89 až 115; uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2016 a oznámenie o danej
skutočnosti bolo zverejnené v OV č. 87/2016 zo dňa 6.5.2016. Nakoľko tak Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
ako aj Daňový úrad Trenčín boli v zmysle výsledkov hlasovania na prvej schôdzi veriteľov úpadcu, členmi
veriteľského výboru, s prihliadnutím na vyššie uvedené a na skutočnosť, že im zaniklo v súlade s § 27 ods. 1 písm.
a) ZKR postavenie účastníkov konania, keďže už nie sú veriteľmi žiadnej pohľadávky, ktorá by bola v predmetnom
konkurze na majetok úpadcu uspokojovaná, klesol počet členov veriteľského výboru pod troch. Z uvedených
dôvodov bola na deň 17.08.2016 zvolaná schôdza veriteľov úpadcu, ktorá mala hlasovať o nových členoch
veriteľského výboru. Za nových členov veriteľského výboru boli zvolený veritelia: spoločnosť Slovenská
konsolidačná, a.s. a spoločnosť AKCENTA. Daným okamihom zároveň prestal Okresný súd Trenčín vykonávať
pôsobnosť veriteľského výboru v danom konkurze na majetok úpadcu.

II.

Dňa 3.10.2014 vyhotovila správkyňa Mgr. Xénia Hofierková súpis majetku podliehajúceho konkurzu, a to súpis
všeobecnej podstaty a súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa AKCENTA. Obidva uvedené súpisy
majetku boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 194/2014 zo dňa 10.10.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do súpisu všeobecnej podstaty bol zaradený hnuteľný majetok, nehmotný investičný majetok (práva priemyselného
vlastníctva registrované Úradom priemyselného vlastníctva SR) a pohľadávky v celkovej súpisovej hodnote
42.271,16 EUR.

Do súpisu oddelenej podstaty bol zaradený nehnuteľný majetok úpadcu v celkovej súpisovej hodnote 380.473,27
EUR. Na majetok zahrnutý do oddelenej podstaty veriteľa AKCENTA je zriadené v ďalších poradiach
zabezpečovacie práva správcu dane.

V priebehu konkurzného konania vykonal správca nasledovné zmeny súpisu všeobecnej podstaty:

1. zmena súpisu zverejnená v Obchodnom vestníku č. 9/2015 zo dňa 15.1.2015 – zmena súpisových hodnôt
niektorých pohľadávok úpadcu z dôvodu vstupu dlžníka úpadcu do reštrukturalizácie, resp. z dôvodu
preukázania, že pohľadávka úpadcu bola čiastočne uhradené ešte pred vyhlásením konkurzu na majetok
úpadcu
2. zmena súpisu zverejnená v Obchodnom vestníku č. 10/2015 zo dňa 16.1.2015 – zmena súpisovej hodnoty
pohľadávky úpadcu z dôvodu vstupu dlžníka úpadcu do reštrukturalizácie
3. zmena súpisu zverejnená v Obchodnom vestníku č. 28/2015 zo dňa 11.2.2015 – vylúčenie súpisovej zložky
majetku na základe rozhodnutia veriteľského výboru
4. zmena súpisu zverejnená v Obchodnom vestníku č. 53/2015 zo dňa 18.3.2015 – zmena súpisových hodnôt
niektorých pohľadávok úpadcu z dôvodu, sťaženej vymožiteľnosti, keďže ide o zahraničných dlžníkov, ktorí
súčasne namietajú existenciu uvedených pohľadávok
5. zmena súpisu zverejnená v Obchodnom vestníku č. 53/2015 zo dňa 18.3.2015 – vylúčenie súpisovej zložky
majetku na základe rozhodnutia veriteľského výboru.
6. zmena súpisu zverejnená v Obchodnom vestníku č. 187/2016 zo dňa 29.09.2016 – vylúčenie súpisových
zložiek majetku na základe rozhodnutia veriteľského výboru

Vychádzajúc z uvedených zmien v súpise všeobecnej podstaty dosahuje aktuálna súhrnná súpisová hodnota
majetku zaradeného do všeobecnej podstaty sumu 20.210,35 EUR.

Keďže prihlásená pohľadávka veriteľa AKCENTA prevyšuje celkovú súpisovú hodnotu majetku zaradeného do
oddelenej podstaty, o jeho speňažovaní rozhodoval veriteľ AKCENTA ako príslušný orgán. Nemožno totiž
predpokladať, že by výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty postačoval aj na čo i len čiastočné uhradenie
prihlásených pohľadávok správcu dane (viď § 82 ods. 2 písm. b/ ZKR).

O speňažovaní majetku zaradeného do všeobecnej podstaty rozhodoval ako príslušný orgán - veriteľský výbor
v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a/ ZKR.

III.

Od vyhlásenia konkurzu správca pristúpil k aktívnym krokom smerujúcim k speňaženiu majetku podliehajúceho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Od vyhlásenia konkurzu správca pristúpil k aktívnym krokom smerujúcim k speňaženiu majetku podliehajúceho
konkurzu, a to v smere zabezpečenia peňažných prostriedkov a vymáhania pohľadávok úpadcu.

Touto činnosťou správcu bol dosiahnutý nasledovné výťažky zo speňaženia:

1. suma 1.659,70 EUR predstavujúca výťažok zo speňaženia pohľadávky titulom nespotrebovaného
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vyplatený Okresným súdom Trenčín na
základe Uznesenia spis. značka: 38K/29/2014 z 18.8.2014 (poradové číslo súpisovej zložky v súpise
všeobecnej podstaty: 4);
2. suma 618,- EUR predstavujúca výťažok zo speňaženia pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi Ing. Františka
Sagová – Fromex, IČO: 13 985 272 (poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej podstaty: 8);
3. suma 343,49 EUR predstavujúca výťažok zo speňaženia (čiastočného) pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi
SEKTOR NÁBYTEK s.r.o., Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova čp. 789, PSČ 75701,
Česká republika, IČO: 26 864 266 (poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej podstaty: 16);
4. suma 22,46 EUR predstavujúca výťažok zo speňaženia pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi SEKTOR
NÁBYTEK s.r.o., Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova čp. 789, PSČ 75701, Česká
republika, IČO: 26 864 266 (poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej podstaty: 17);
5. suma 500,- EUR predstavujúca výťažok zo speňaženia pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi SEKTOR
NÁBYTEK s.r.o., Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova čp. 789, PSČ 75701, Česká
republika, IČO: 26 864 266 (poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej podstaty: 18);
6. suma 85,- EUR predstavujúca výťažok zo speňaženia pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi ŠKAREK s.r.o.,
Rakvice 844, PSČ 69103, Česká republika, IČO: 26 937 760 (poradové číslo súpisovej zložky v súpise
všeobecnej podstaty: 22).

Celkový výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty titulom zabezpečenia
peňažných prostriedkov a vymáhania pohľadávok úpadcu teda predstavuje sumu 3.228,65 EUR (slovom
tritisícdvestodvadsaťosem eur a šesťdesiatpäť eurocentov), ktorý predstavuje výťažok zo speňaženia
všeobecnej podstaty.

IV.

Po konaní prvej schôdze veriteľov a riadnom zvolení veriteľského výboru správca predložil zabezpečenému
veriteľovi AKCENTA a veriteľskému výboru žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňaženie konkurznej
podstaty úpadcu, pričom odporučil spoločné speňaženie majetku zaradeného do oddelenej podstaty spolu
s majetkom zaradeným do všeobecnej podstaty verejným ponukovým konaním.

S uvedeným návrhom spôsobu speňažovania konkurznej podstaty úpadcu sa tak zabezpečený veriteľ AKCENTA,
ako aj veriteľský výbor stotožnili a na základe ich spoločného záväzného pokynu (ako záväzného pokynu
príslušného orgánu) správca začal I. kolo verejného ponukového konania na spoločné speňaženie majetku
zaradeného do oddelenej podstaty spolu s majetkom zaradeným do všeobecnej podstaty. Začatie uvedeného kola
verejného ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 85/2015 zo dňa 6.5.2015 a súčasne bolo
oznámené aj iným spôsobom v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu (webový insolvenčný portál
MERCUDO, webový realitný portál www.reality.sk, denník SME).

Keďže do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v uvedenom kole nebolo správcovi doručené žiadna cenová
ponuka, správca požiadal príslušný orgán o stanovenie minimálnej ceny požadovanej v II. kole verejného
ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddelenej podstaty spolu s majetkom zaradeným do všeobecnej podstaty.
ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2015
oznámené aj iným spôsobom v súlade so záväzným pokynom príslušného
MERCUDO, webový realitný portál www.reality.sk, denník SME).

Deň vydania: 10.02.2017

speňaženie majetku zaradeného do
Začatie uvedeného kola verejného
zo dňa 13.8.2015 a súčasne bolo
orgánu (webový insolvenčný portál

V rámci uvedeného kola verejného ponukového konania predložil cenovú ponuku jediný záujemca, a to spoločnosť
IDONA, spol. s r.o., so sídlom Trenčianska cesta 58, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 138 227 (ďalej len
„spoločnosť IDONA“), pričom za celý súbor majetku zaradeného do všeobecnej a oddelenej podstaty úpadcu
ponúkla kúpnu cenu vo výške 350.001,- EUR (slovom tristopäťdesiattisíc a jedno euro).

V súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu správca požiadal zabezpečeného veriteľa AKCENTA na
udelenie súhlasu s vyhlásením víťaza II. kola verejného ponukového konania a na uzatvorenie zmluvy o predaji
podniku v predloženom znení. Zabezpečený veriteľ požadované súhlasy udelil listom zo dňa 28.9.2015.

Na základe toho bola dňa 8.10.2015 uzatvorená zmluva o predaji podniku medzi úpadcom (zastúpeným správcom)
ako predávajúcim a spoločnosťou IDONA ako kupujúcim, ktorej predmetom bol odplatný prevod všetkého, doposiaľ
nespeňaženého majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty a aj do oddelenej podstaty (tak, ako vyplývalo
aj z oznámenia o začatí II. kola verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. 155/2015
zo dňa 13.8.2015).

Spoločnosť IDONA ako kupujúci zaplatil dohodnutú kúpnu cenu, ktorá predstavuje výťažok zo speňaženia
dotknutého majetku, vo výške 350.001,- EUR dňa 30.10.2015.

Keďže v danom prípade išlo o spoločné speňaženie majetku zaradeného do oddelenej a všeobecnej podstaty,
správca priradil uvedený celkový výťažok k obidvom podstatám, pomerne podľa vzájomnej súpisovej hodnoty
nespeňažených súpisových zložiek majetku zaradeného do obidvoch podstát (oddelená podstata: 95,01 %,
všeobecná podstata: 4,99 %), a to:

1. výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty predstavuje sumu 332.535,95 EUR
2. výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 17.465,05 EUR.

Na základe uvedeného konštatujem, že (hrubý) výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej
podstaty titulom zmluvy o predaji podniku zo dňa 8.10.2015 predstavuje sumu 17.465,05 EUR (slovom
sedemnásťtisíc štyristošesťdesiatpäť eur a päť centov).

Celkový (hrubý) výťažok zo speňaženia všetkého majetku zaradeného do všeobecnej podstaty potom
predstavuje sumu 20.693,70 EUR (slovom dvadsaťdvatisíc šesťstodeväťdesiattri eur a sedemdesiat centov).
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V.

Z výťažkov zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty má správca nárok na odmenu určenú ako
percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie veriteľov
prihlásených pohľadávok:

1. zo sumy 1.659,70 EUR – správca nemá nárok na odmenu (§ 13 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.
v platnom znení);
2. zo sumy 618,- EUR (výťažok zo speňaženia pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi Ing. Františka Sagová –
Fromex, IČO: 13 985 272 - poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej podstaty: 8) – nárok
správcu na predmetnú odmenu vo výške 30,90 EUR (§ 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.
v platnom znení);
3. zo sumy 343,49 EUR (výťažok zo speňaženia čiastočného pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi SEKTOR
NÁBYTEK s.r.o., Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova čp. 789, PSČ 75701, Česká
republika, IČO: 26 864 266 - poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej podstaty: 16) - nárok
správcu na predmetnú odmenu vo výške 17,17 EUR (§ 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.
v platnom znení);
4. zo sumy 22,46 EUR (výťažok zo speňaženia pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi SEKTOR NÁBYTEK s.r.o.,
Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova čp. 789, PSČ 75701, Česká republika, IČO:
26 864 266 - poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej podstaty: 17) - nárok správcu na
predmetnú odmenu vo výške 0,12 EUR (§ 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. v platnom znení);
5. zo sumy 500,- EUR (výťažok zo speňaženia pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi SEKTOR NÁBYTEK s.r.o.,
Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova čp. 789, PSČ 75701, Česká republika, IČO: 26
864 266 - poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej podstaty: 18) - nárok správcu na predmetnú
odmenu vo výške 25,- EUR (§ 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. v platnom znení);
6. zo sumy 85,- EUR (výťažok zo speňaženia pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi ŠKAREK s.r.o., Rakvice 844,
PSČ 69103, Česká republika, IČO: 26 937 760 - poradové číslo súpisovej zložky v súpise všeobecnej
podstaty: 22) - nárok správcu na predmetnú odmenu vo výške 4,25 EUR (§ 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z. v platnom znení);
7. zo sumy 17.465,05 EUR (výťažok zo speňaženia v rámci spoločného speňažovania majetku zaradeného do
všeobecnej a oddelenej podstaty – všetky súpisové zložky v súpise všeobecnej podstaty neuvedené
v predchádzajúcich bodoch) - nárok správcu na predmetnú odmenu vo výške 2.481,62 EUR (§ 22 ods. 1
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. v platnom znení), pričom presný výpočet uvedenej časti odmeny správcu
vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky č. 1.

Celková odmena správcu zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty teda predstavuje sumu
2.559,06 EUR. K uvedenej odmene je v zmysle ustanovenia § 10 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. v platnom znení
potrebné pripočítať DPH v zákonnej výške a potom celková odmena správcu predstavuje sumu 3.070,87 EUR.

Tabuľka č. 1 - výpočet odmeny správcu z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej
podstaty v rámci spoločného speňažovania majetku zaradeného do všeobecnej a oddelenej podstaty

16%

15%

14%

13%

6%

331,95 3 319,40 33 193,93 331 939,20 CELKOM
Odmena správcu zo speňaženia všeobecnej podstaty zo sumy:
Eur):
33
331
3
319
17.465,05 EUR
331,94 3 319,39
193,92 939,19
391,89
0,00

53,11 448,12 1 980,39 0,00

0,00

2 481,62
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VI.

V súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR je potrebné od vyššie uvedeného hrubého výťažku zo speňaženia
všetkého majetku zaradeného do všeobecnej podstaty ešte odpočítať pohľadávky proti podstate.

Zoznam pohľadávok proti podstate bol zostavený ku dňu 18.10.2016, pričom oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok o zámere zostaviť konečný rozvrh všeobecnej podstaty úpadcu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 200/2016 zo dňa 18.10.2016. Následne bol zoznam pohľadávok doplnený o pohľadávky proti podstate vzniknuté
po uvedenom zverejnení oznamu správcu v Obchodnom vestníku a boli v ňom vykonané opravy chýb a zrejmých
nesprávností.

Ku dňu podania tohto rozvrhu evidujem ako správca úpadcu pohľadávky proti podstate v celkovej výške 79.160,91
Eur, z čoho:
i.
ii.

na všeobecnú podstatu pripadajú pohľadávky proti podstate (vrátane pohľadávok proti podstate
rozpočítavaných medzi obidve podstaty) v celkovej výške 8.346,80 Eur,
na oddelenú podstatu pohľadávky proti podstate (vrátane pohľadávok proti podstate rozpočítavaných medzi
obidve podstaty) v celkovej výške 70.814,11 Eur,

Pohľadávky proti podstate pripadajúce na všeobecnú aj oddelenú podstatu boli v súlade s ustanovením § 87 ods. 5
druhá veta ZKR rozpočítané medzi obidve podstaty (podrobnejší rozpočet pohľadávok proti podstate je obsiahnutý
v prílohe tohto návrhu rozvrhu).

K pohľadávkam proti podstate je ešte potrebné uviesť, že správca neuznal pohľadávku Sociálnej poisťovne
(uplatnenú ako pohľadávku proti podstate) vo výške 19,71 EUR vzniknutú titulom neuhradeného poistného na
sociálne poistenie za mesiac august 2014, keďže daná pohľadávka síce vznikla po vyhlásení konkurzu na majetok
úpadcu, avšak súčasne nemá charakter pohľadávky proti podstate podľa žiadneho ustanovenia ZKR (nejde
o žiadnu z pohľadávok podľa ustanovenia § 87 ods. 2 i/ alebo k/ ZKR). Sociálna poisťovňa následne podala žalobu
o určenie právneho dôvodu a výšky predmetnej pohľadávky ako pohľadávky proti podstate, ktorú síce prvostupňový
Okresný súd Trenčín rozsudok č. k. 37Cbi/6/2015-16 zo dňa 8.9.2015, avšak Sociálna poisťovňa ako žalobca podal
v danej veci odvolanie. O predmetnom odvolaní rozhodol Krajský súd v Trenčíne dňa 27.9.2016 tak, že potvrdil
rozsudok Okresného súdu Trenčín č. k. 37Cbi/6/2015-16 zo dňa 8.9.2015, pričom predmetné rozhodnutie
odvolacieho súdu bolo správcovi oznámené dňa 11.10.2016. Ukončením uvedeného konania odpadol jeden z
dôvodov, pre ktorý správca nemohol predložiť veriteľskému výboru na schválenie konečný rozvrh. Následne si
veriteľ Sociálna poisťovňa prihlásil dotknutú pohľadávku prihláškou doručenou správcovi dňa 2.1.2017, pričom
zapísanie predmetnej pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 5.1.2017
a keďže do uplynutia lehoty na jej popretie (t.j. do dňa 6.2.2017) nebola táto popretá správcom ani žiadnym
veriteľom, správca dotknutú pohľadávku zaradil v súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR do uspokojovania
v rámci tohto konečného rozvrhu.

Druhým dôvodom, ktorý správcovi bránil v spracovaní konečného rozvrhu všeobecnej podstaty bola skutočnosť, že
správca podal návrh na konkurzný súd na uloženie peňažnej sankcie konateľom úpadcu v zmysle ustanovenia §
74a ZKR. O tomto návrhu rozhodol Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 04.02.2016, č. k.: 38K/24/2014-765 tak,
že predmetný návrh správcu zamietol, pričom následne bolo dané uznesenie prvostupňového súdu potvrdené aj
uznesením Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 28.06.2016, č. k.: 3CoKr/25/2016-810. V nadväznosti na uvedené
správca požiadal veriteľský výbor svojou žiadosťou zo dňa 17.08.2016 o udelenie súhlasu s vylúčením predmetnej
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správca požiadal veriteľský výbor svojou žiadosťou zo dňa 17.08.2016 o udelenie súhlasu s vylúčením predmetnej
sankcie, ako súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, pričom uvedený súhlas bol správcovi zo
strany veriteľského výboru udelený dňa 21.9.2016. Týmto došlo taktiež k odpadnutiu spomínanej prekážky, ktorá
správcovi bránila vo vypracovaní konečného rozvrhu všeobecnej podstaty a taktiež došlo k definitívnemu ustáleniu
rozsahu všeobecnej podstaty v konkurze na majetok úpadcu.

VII.

Podľa § 94 ZKR:

(1) Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti
oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu,
vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.

Podľa § 96 ZKR:

(1) Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené pohľadávky uspokojí na
základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe rozvrhu z oddelenej
podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.

(2) Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v
akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh
správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.
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(6) 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.

(7) Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.

Podľa § 101 ZKR:

(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení 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.

(2) 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.

VIII.

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR som v OV č. 200/2016 z 18.10.2016 zverejnil zámer zostaviť rozvrh ako aj zoznam
pohľadávok proti podstate.

Z dôvodu prehľadnosti je rozvrhová časť spracovaná vo forme tabuliek, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto
konečného rozvrhu výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a to určenie čistého výťažku zo speňaženia
majetku zaradeného do všeobecnej podstaty ako tabuľka č. 2 a konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov s uvedením sumy, ktorá bude vyplatená ako príloha č. 1.

Tabuľka č. 2 – čistý výťažok pre rozvrh z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty

Čistý výťažok z konkurzu
Pohľadávky
proti
podstate
pripadajúce
na
výťažok
pre
všeobecnú podstatu vrátane odmeny zo speňaženia Zaúčtovať v prospech Výťažok zo speňažovania Čistý
čiastočný
rozvrhu
oddelenej podstaty
všeobecnej podstaty
výťažku
Celkovo
Na vyplatenie celkovo
8.346,80 €

3.641,01 €

0€

20.693,70 €

12.346,90 €
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Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca zapísaný do zoznamu správcov MS SR pod číslo S 459, Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava
správca úpadcu NABAZ plus s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:36 241 709, spis. Značka:
38K/24/2014 S1531

Poradie
Názov/meno,
pohľadávky sídlo/bydlisko, IČO

3

4

5

6

12

AKCENTA, spořitelní a
úvěrní
družstvo,
Gočárova třída, Pražské
419 232,80
Předměstí, č. 312, Hradec
Králové, Česká republika,
IČO: 64946851*
Allianz
–
Slovenská
poisťovňa,
a.
s.
Dostojevského rad 4, 815 1 449,94
74
Bratislava
IČO: 00 151 700
Allianz
–
Slovenská
poisťovňa,
a.
s.
Dostojevského rad 4, 815 944,35
74
Bratislava
IČO: 00 151 700
Allianz
–
Slovenská
poisťovňa,
a.
s.
Dostojevského rad 4, 815 126,78
74
Bratislava
IČO: 00 151 700
Brigantová
Beáta,
Strážovská
217/10,
2 355,79
Bánovce nad Bebravou,
nar. 14.6.1970

13

Hašpicová
Otrhánky 69

Gabriela,

14

Hašpicová
Otrhánky 69

Gabriela,

15

Hašpicová
Otrhánky 69

Gabriela,

16

Hašpicová
Otrhánky 69

Gabriela,

17

18

19

20

21

22

Prihlásená
Zistená suma
celková suma prihlásenej
Deň
pohľadávky v pohľadávky v zistenia
€
€

Prihlásené Zistené
poradie
poradie

Pomer
k
Suma
na
celkovej sume
uspokojenie
zistených
podľa pomeru
pohľadávok

157 510,96

21.10.2014

iná
iná
0,30
pohľadávka pohľadávka

3 644,53

1 443,24

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,39

944,35

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

21,85

126,78

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,93

2 355,79

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

54,51

250,42

250,42

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,79

397,51

388,51

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

8,99

396,38

396,38

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,17

397,49

397,49

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,20

1 100,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

25,45

1 000,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

23,14

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

Inšpektorát
práce
Trenčín, Hodžova 36, 911
1 100,00
01 Trenčín, IČO: 35 627
620
Inšpektorát
práce
Trenčín, Hodžova 36, 911
1 000,00
01 Trenčín, IČO: 35 627
620
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
3 045,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 937,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 829,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 739,60
Partizánske,
IČO:
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

34

36

38

39

40

41

Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 631,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 523,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
179,91
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
190,53
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
157,40
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
151,70
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
164,82
Partizánske,
IČO:
36687979
Kaufland
Slovenská
republika v.o.s., Trnavská
cesta 41/A, 831 04 143,77
Bratislava, IČO: 35 790
164
Kaufland
Slovenská
republika v.o.s., Trnavská
cesta 41/A, 831 04 119,81
Bratislava, IČO: 35 790
164
KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group
269,80
Štefanovičova 4, 816 23
Bratislava
IČO: 00 585 441
KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group
139,09
Štefanovičova 4, 816 23
Bratislava
IČO: 00 585 441
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921
1 009,20
01
Piešťany
IČO: 35 743 565
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
66,00
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
5 405,49
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
6 040,99
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

pohľadávka pohľadávka

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

88,83

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,06

97,65

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,26

82,85

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,92

84,08

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,95

94,74

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,19

143,77

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

3,33

119,81

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,77

167,78

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

3,88

139,09

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

3,22

932,03

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

21,57

66,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,53

5 405,49

20.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

125,07

6 040,99

20.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

139,78

iná

iná
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
6 040,99
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
1 241,00
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
1 244,40
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
1 241,00
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
1 017,62
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
439,18
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
2 785,63
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
4 088,27
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
1 185,36
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
488,02
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
1 634,72
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
3 278,17
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
2 069,17
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
1 907,30
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
2 242,15
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
1 660,73
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
300,28
Žilina
IČO: 36 391 425

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

6 040,99

20.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

139,78

1 241,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

28,71

1 244,40

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

28,79

1 241,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

28,71

1 017,62

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

23,55

431,02

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,97

2 733,60

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

63,25

4 011,71

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

92,82

1 163,12

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

26,91

485,18

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

11,23

1 625,17

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

37,60

3 258,96

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

75,41

2 056,97

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

47,59

1 896,04

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

43,87

2 228,87

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

51,57

1 646,27

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

38,09

297,68

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

6,89
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60

61

63

64

65

66

67

68

69

71

72

73

74

75

76

77

78

NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
2 924,46
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
433,96
Žilina
IČO: 36 391 425
Ondrejka
Milan,
Strážovská 1201/9, 957
01
Bánovce
nad 10 531,06
Bebravou, IČO. 35 209
569
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
497,86
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
1 187,90
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
1 559,95
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
1 501,84
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
1 009,56
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
762,76
Radošina
IČO: 46 217 444
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 723,22
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 2 625,90
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 93,74
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 585,96
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 2 053,39
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 31,30
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 2 593,94
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 553,35
06
Partizánske

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

2 899,19

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

67,08

433,96

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

10,04

10 531,06

20.10.2014

podriadená podriadená
0,02
pohľadávka pohľadávka

243,67

497,86

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

11,52

1 187,90

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

27,49

1 559,95

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

36,09

1 501,84

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

34,75

1 009,56

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

23,36

762,76

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

17,65

723,22

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

16,73

2 625,90

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

60,76

93,74

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,17

585,96

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

13,56

2 053,39

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

47,51

31,30

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,72

2 593,94

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

60,02

553,35

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

12,80
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Deň vydania: 10.02.2017

06

82

83

84
85
86
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Partizánske
IČO: 30 168 953
Marián
Reško
–
EL-PROM
Svätoplukova 1240/4, 957
433,53
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 33 405 905
Rozhlas
a
televízia
Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 3 678,44
Bratislava
IČO: 47 232 480
SBS - FAB s.r.o., Záfortňa
542/12, Bánovce nad 200,00
Bebravou, IČO: 36683183
SBS - FAB s.r.o., Záfortňa
542/12, Bánovce nad 1 765,50
Bebravou, IČO: 36683183
SBS - FAB s.r.o., Záfortňa
542/12, Bánovce nad 1 719,30
Bebravou, IČO: 36683183
SBS - FAB s.r.o., Záfortňa
542/12, Bánovce nad 1 735,80
Bebravou, IČO: 36683183
Sienkiewicz Jan Firma
handlowa
"ZAWISZA",
Józsefa Pilsudskiego 55,
17 270,41
17-200 Hajnówka, Poľská
republika,
IČO:
543-000-08-96
Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 274,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 6,70
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 5,40
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 12,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 16,80
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 12,70
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 22,10
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 31,40
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 659,40
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –

Konkurzy a reštrukturalizácie

433,53

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

10,03

3 498,78

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

80,96

200,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

4,63

1 765,50

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

40,85

1 719,30

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

39,78

1 735,80

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

40,16

17 270,41

21.10.2014

iná
iná
0,03
pohľadávka pohľadávka

399,61

274,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

6,34

6,70

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,16

5,40

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,12

12,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,28

16,80

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,39

12,70

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,29

22,10

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,51

31,40

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,73

659,40

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

15,26
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98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 328,62
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 3 143,98
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 1 554,11
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 2 692,52
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 1 328,09
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 4 444,02
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 551,45
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 250,23
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 1 591,41
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 571,66
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 23,20
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 17,20
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 42,50
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 60,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 60,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
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Deň vydania: 10.02.2017

328,62

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

7,60

3 143,98

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

72,75

1 554,11

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

35,96

2 692,52

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

62,30

1 328,09

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

30,73

4 444,02

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

102,83

551,45

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

12,76

250,23

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,79

1 591,41

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

36,82

571,66

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

13,23

23,20

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,54

17,20

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,40

42,50

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,98

60,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,39

60,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,39

iná

iná
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113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 60,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 60,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 860,32
01
Trenčín
IČO: ---Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 4 552,84
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 13 970,76
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 6 189,12
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 6 192,32
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 5 351,81
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 5 818,67
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 899,00
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 561,02
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 738,91
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 230,03
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 356,14
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 5 396,29
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 346,00
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Deň vydania: 10.02.2017

60,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,39

60,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,39

860,32

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

19,91

4 552,84

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

105,34

13 970,76

22.10.2014

iná
iná
0,03
pohľadávka pohľadávka

323,26

6 189,12

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

143,21

6 192,32

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

143,28

5 351,81

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

123,83

5 818,67

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

134,63

2 899,00

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

67,08

2 561,02

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

59,26

2 738,91

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

63,37

2 230,03

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

51,60

2 356,14

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

54,52

5 396,29

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

124,86

346,00

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

8,01
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128

346,00

22.10.2014

763,64

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

17,67

584,59

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

13,53

810,34

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

18,75

6 337,26

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

146,63

103,94

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,40

88,93

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,06

46 195,00

22.10.2014

iná
iná
0,09
pohľadávka pohľadávka

1 068,87

392,07

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,07

243,36

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,63

606,03

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

14,02

296,59

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

6,86

3 243,05

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

75,04

2 259,17

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

52,27

1 965,16

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

45,47

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

29. augusta 8-10, 813 63 346,00
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 763,64
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 584,59
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 810,34
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 6 337,26
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 103,94
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 88,93
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 46 195,00
Bratislava
IČO: 30 807 484
Správa
ciest
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
392,07
Brnianska 3, 911 05
Trenčín
IČO: 37 915 568
Správa
ciest
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
245,37
Brnianska 3, 911 05
Trenčín
IČO: 37 915 568
Union
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 606,03
Bratislava
IČO: 36 284 831
Union
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 296,59
Bratislava
IČO: 36 284 831
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 3 243,05
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 2 259,17
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 1 965,16
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.

Deň vydania: 10.02.2017

pohľadávka pohľadávka

iná

0,00

8,01

iná
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143

144

145

146

147

148

149

150

152

153

154

155

156

157

160

169

poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 10 544,69
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 1 756,25
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 989,02
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 1 879,98
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 537,46
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 70,00
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 584,00
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
ZSE
Energia,
a.s.
Čulenova 6, 816 47
725,92
Bratislava
IČO: 36 677 281
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 689,01
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 179,77
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 215,20
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 234,32
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 239,64
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 497,41
Bratislava
IČO: 35 942 436
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 4 830,00
Bratislava
IČO: 30 807 484
Pro Benefit s.r.o. kpt.
Jaroša 1929/49 Púchov 414,76
IČO: 36 336 173
Pro Benefit s.r.o. kpt.
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Deň vydania: 10.02.2017

10 544,69

21.10.2014

iná
iná
0,02
pohľadávka pohľadávka

243,99

1 756,25

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

40,64

989,02

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

22,88

1 879,98

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

43,50

537,46

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

12,44

70,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,62

584,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

13,51

725,92

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

16,80

689,01

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

15,94

179,77

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

4,16

215,20

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

4,98

234,32

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,42

239,64

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,54

497,41

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

11,51

4 830,00

25.11.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

111,76

414,76

21.4.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,60

iná

iná
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170
171
172

173

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Pro Benefit s.r.o. kpt.
Jaroša 1929/49 Púchov 24,50
IČO: 36 336 174
Pro Benefit s.r.o. kpt.
Jaroša 1929/49 Púchov 75,84
IČO: 36 336 175
Pro Benefit s.r.o. kpt.
Jaroša 1929/49 Púchov 160,97
IČO: 36 336 176
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 1 371,50
Bratislava
IČO: 30 807 484
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 165,54
Žilina, IČO: 31 595 812
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 831,48
Žilina, IČO: 31 595 813
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 937,97
Žilina, IČO: 31 595 814
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 834,71
Žilina, IČO: 31 595 815
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 903,78
Žilina, IČO: 31 595 816
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 318,51
Žilina, IČO: 31 595 817
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 855,14
Žilina, IČO: 31 595 818
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 591,47
Žilina, IČO: 31 595 819
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 385,26
Žilina, IČO: 31 595 820
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 825,07
Žilina, IČO: 31 595 821
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 325,02
Žilina, IČO: 31 595 822
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 312,68
Žilina, IČO: 31 595 823
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 984,12
Žilina, IČO: 31 595 824
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 316,53
Žilina, IČO: 31 595 825
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 454,43
Žilina, IČO: 31 595 826
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 460,17
Žilina, IČO: 31 595 827
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 389,01
Žilina, IČO: 31 595 828
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 719,79
Žilina, IČO: 31 595 829
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 725,69
Žilina, IČO: 31 595 830
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 56,07
Žilina, IČO: 31 595 831
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 123,65
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Deň vydania: 10.02.2017

24,50

21.4.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,57

75,84

21.4.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,75

160,97

21.4.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

3,72

1 371,50 €

0,00

31,73

1 125,54

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

26,04

4 831,48

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

111,79

1 937,97

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

44,84

834,71

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

19,31

3 903,78

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

90,33

3 318,51

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

76,78

4 855,14

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

112,34

4 591,47

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

106,24

1 385,26

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

32,05

825,07

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

19,09

325,02

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

7,52

3 312,68

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

76,65

648,10

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

15,00

2 139,94

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

49,51

454,43

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

10,51

3 460,17

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

80,06

2 389,01

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

55,28

719,79

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

16,65

4 725,69

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

109,34

56,07

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,30

123,65

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,86
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194
195
196
197
198
199
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

217
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sídlom Dolné Rudiny 1, 123,65
123,65
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 832
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 822,83
3 822,83
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 833
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 673,65
1 673,65
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 834
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 874,15
1 874,15
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 835
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 102,23
3 102,23
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 836
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 70,70
70,70
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 837
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 389,07
389,07
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 839
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 180,34
2 180,34
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 840
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 770,53
770,53
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 841
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 556,55
3 556,55
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 842
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 65,51
65,51
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 843
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 052,91
2 052,91
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 844
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 298,85
1 298,85
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 845
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 554,50
4 554,50
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 846
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 167,42
2 167,42
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 847
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 402,06
1 402,06
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 848
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 653,99
2 653,99
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 849
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 858,17
858,17
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 850
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 653,68
2 653,68
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 851
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 240,09
1 240,09
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 852
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 212,02
210,80
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 853
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 935,54
4 935,54
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 854
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 19,71
19,71
28.12.2016
Bratislava
IČO: 30 807 484
806 999,38
533 613,68
Suma na rozdelenie
12 346,90
medzi pohľadávky
u dotknutého veriteľa znamená zistená suma pohľadávky jej
uspokojení z oddelenej podstaty

pohľadávka pohľadávka

Deň vydania: 10.02.2017
0,00

2,86

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

88,45

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

38,73

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

43,36

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

71,78

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,64

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,00

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

50,45

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

17,83

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

82,29

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,52

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

47,50

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

30,05

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

105,38

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

50,15

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

32,44

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

61,41

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

19,86

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

61,40

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

28,69

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

4,88

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

114,20

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,46

1,00

12 346,90

zostatok po čiastočnom
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca zapísaný do zoznamu správcov MS SR pod číslo S 459, Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava
správca úpadcu NABAZ plus s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:36 241 709, spis. Značka:
38K/24/2014 S1531

Poradie
Názov/meno,
pohľadávky sídlo/bydlisko, IČO

3

4

5

6

12

AKCENTA, spořitelní a
úvěrní
družstvo,
Gočárova třída, Pražské
419 232,80
Předměstí, č. 312, Hradec
Králové, Česká republika,
IČO: 64946851*
Allianz
–
Slovenská
poisťovňa,
a.
s.
Dostojevského rad 4, 815 1 449,94
74
Bratislava
IČO: 00 151 700
Allianz
–
Slovenská
poisťovňa,
a.
s.
Dostojevského rad 4, 815 944,35
74
Bratislava
IČO: 00 151 700
Allianz
–
Slovenská
poisťovňa,
a.
s.
Dostojevského rad 4, 815 126,78
74
Bratislava
IČO: 00 151 700
Brigantová
Beáta,
Strážovská
217/10,
2 355,79
Bánovce nad Bebravou,
nar. 14.6.1970

13

Hašpicová
Otrhánky 69

Gabriela,

14

Hašpicová
Otrhánky 69

Gabriela,

15

Hašpicová
Otrhánky 69

Gabriela,

16

Hašpicová
Otrhánky 69

Gabriela,

17

18

19

20

21

22

Prihlásená
Zistená suma
celková suma prihlásenej
Deň
pohľadávky v pohľadávky v zistenia
€
€

Prihlásené Zistené
poradie
poradie

Pomer
k
Suma
na
celkovej sume
uspokojenie
zistených
podľa pomeru
pohľadávok

157 510,96

21.10.2014

iná
iná
0,30
pohľadávka pohľadávka

3 644,53

1 443,24

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,39

944,35

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

21,85

126,78

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,93

2 355,79

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

54,51

250,42

250,42

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,79

397,51

388,51

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

8,99

396,38

396,38

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,17

397,49

397,49

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,20

1 100,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

25,45

1 000,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

23,14

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

Inšpektorát
práce
Trenčín, Hodžova 36, 911
1 100,00
01 Trenčín, IČO: 35 627
620
Inšpektorát
práce
Trenčín, Hodžova 36, 911
1 000,00
01 Trenčín, IČO: 35 627
620
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
3 045,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 937,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 829,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 739,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,

iná

iná
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

34

36

38

39

40

41

42

Nitrianska cesta 503/60,
2 631,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
2 523,60
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
179,91
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
190,53
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
157,40
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
151,70
Partizánske,
IČO:
36687979
Invest-auto,
s.r.o.,
Nitrianska cesta 503/60,
164,82
Partizánske,
IČO:
36687979
Kaufland
Slovenská
republika v.o.s., Trnavská
cesta 41/A, 831 04 143,77
Bratislava, IČO: 35 790
164
Kaufland
Slovenská
republika v.o.s., Trnavská
cesta 41/A, 831 04 119,81
Bratislava, IČO: 35 790
164
KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group
269,80
Štefanovičova 4, 816 23
Bratislava
IČO: 00 585 441
KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance
Group
139,09
Štefanovičova 4, 816 23
Bratislava
IČO: 00 585 441
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921
1 009,20
01
Piešťany
IČO: 35 743 565
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
66,00
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
5 405,49
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
6 040,99
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
6 040,99
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
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1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

1 440,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

33,32

88,83

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,06

97,65

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,26

82,85

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,92

84,08

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,95

94,74

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,19

143,77

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

3,33

119,81

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,77

167,78

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

3,88

139,09

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

3,22

932,03

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

21,57

66,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,53

5 405,49

20.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

125,07

6 040,99

20.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

139,78

6 040,99

20.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

139,78
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
1 241,00
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
1 244,40
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
1 241,00
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
Mesto
Bánovce
nad
Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957
1 017,62
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 00 310 182
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
439,18
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
2 785,63
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
4 088,27
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
1 185,36
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
488,02
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
1 634,72
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
3 278,17
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
2 069,17
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
1 907,30
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
2 242,15
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
1 660,73
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
300,28
Žilina
IČO: 36 391 425
NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
2 924,46
Žilina
IČO: 36 391 425
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Deň vydania: 10.02.2017

1 241,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

28,71

1 244,40

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

28,79

1 241,00

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

28,71

1 017,62

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

23,55

431,02

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,97

2 733,60

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

63,25

4 011,71

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

92,82

1 163,12

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

26,91

485,18

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

11,23

1 625,17

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

37,60

3 258,96

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

75,41

2 056,97

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

47,59

1 896,04

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

43,87

2 228,87

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

51,57

1 646,27

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

38,09

297,68

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

6,89

2 899,19

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

67,08
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67
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69

71

72

73

74

75

76

77

78

NOVELTEX,
s.r.o.
M. Rázusa 9, 010 01
433,96
Žilina
IČO: 36 391 425
Ondrejka
Milan,
Strážovská 1201/9, 957
01
Bánovce
nad 10 531,06
Bebravou, IČO. 35 209
569
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
497,86
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
1 187,90
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
1 559,95
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
1 501,84
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
1 009,56
Radošina
IČO: 46 217 444
Ondrejka Roman – ROMA
Bzince 1, 956 05
762,76
Radošina
IČO: 46 217 444
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 723,22
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 2 625,90
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 93,74
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 585,96
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 2 053,39
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 31,30
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 2 593,94
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Priečková
Margita
–
DROTEX
Horská 1314/48, 958 553,35
06
Partizánske
IČO: 30 168 953
Marián
Reško
–
EL-PROM
Svätoplukova 1240/4, 957
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433,96

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

10,04

10 531,06

20.10.2014

podriadená podriadená
0,02
pohľadávka pohľadávka

243,67

497,86

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

11,52

1 187,90

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

27,49

1 559,95

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

36,09

1 501,84

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

34,75

1 009,56

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

23,36

762,76

20.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

17,65

723,22

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

16,73

2 625,90

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

60,76

93,74

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,17

585,96

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

13,56

2 053,39

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

47,51

31,30

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,72

2 593,94

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

60,02

553,35

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

12,80

iná

iná
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83

84
85
86
87

88

89

90

91
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93

94
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96
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Svätoplukova 1240/4, 957
433,53
01
Bánovce
nad
Bebravou
IČO: 33 405 905
Rozhlas
a
televízia
Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 3 678,44
Bratislava
IČO: 47 232 480
SBS - FAB s.r.o., Záfortňa
542/12, Bánovce nad 200,00
Bebravou, IČO: 36683183
SBS - FAB s.r.o., Záfortňa
542/12, Bánovce nad 1 765,50
Bebravou, IČO: 36683183
SBS - FAB s.r.o., Záfortňa
542/12, Bánovce nad 1 719,30
Bebravou, IČO: 36683183
SBS - FAB s.r.o., Záfortňa
542/12, Bánovce nad 1 735,80
Bebravou, IČO: 36683183
Sienkiewicz Jan Firma
handlowa
"ZAWISZA",
Józsefa Pilsudskiego 55,
17 270,41
17-200 Hajnówka, Poľská
republika,
IČO:
543-000-08-96
Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 274,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 6,70
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 5,40
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 12,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 16,80
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 12,70
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 22,10
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 31,40
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 659,40
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 328,62
01
Trenčín

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

433,53

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

10,03

3 498,78

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

80,96

200,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

4,63

1 765,50

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

40,85

1 719,30

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

39,78

1 735,80

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

40,16

17 270,41

21.10.2014

iná
iná
0,03
pohľadávka pohľadávka

399,61

274,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

6,34

6,70

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,16

5,40

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,12

12,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,28

16,80

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,39

12,70

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,29

22,10

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,51

31,40

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,73

659,40

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

15,26

328,62

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

7,60
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Deň vydania: 10.02.2017

01

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 3 143,98
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 1 554,11
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 2 692,52
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 1 328,09
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 4 444,02
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 551,45
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 250,23
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 1 591,41
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 571,66
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 23,20
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 17,20
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 42,50
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 60,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 60,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 60,00
01
Trenčín
IČO: ----

Konkurzy a reštrukturalizácie

3 143,98

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

72,75

1 554,11

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

35,96

2 692,52

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

62,30

1 328,09

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

30,73

4 444,02

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

102,83

551,45

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

12,76

250,23

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,79

1 591,41

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

36,82

571,66

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

13,23

23,20

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,54

17,20

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,40

42,50

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,98

60,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,39

60,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,39

60,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,39
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114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 60,00
01
Trenčín
IČO: ---Slovenská republika –
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 860,32
01
Trenčín
IČO: ---Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 4 552,84
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 13 970,76
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 6 189,12
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 6 192,32
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 5 351,81
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 5 818,67
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 899,00
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 561,02
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 738,91
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 230,03
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 2 356,14
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 5 396,29
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 346,00
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

60,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,39

860,32

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

19,91

4 552,84

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

105,34

13 970,76

22.10.2014

iná
iná
0,03
pohľadávka pohľadávka

323,26

6 189,12

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

143,21

6 192,32

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

143,28

5 351,81

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

123,83

5 818,67

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

134,63

2 899,00

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

67,08

2 561,02

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

59,26

2 738,91

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

63,37

2 230,03

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

51,60

2 356,14

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

54,52

5 396,29

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

124,86

346,00

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

8,01
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129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 763,64
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 584,59
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 810,34
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 6 337,26
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 103,94
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 88,93
Bratislava
IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 46 195,00
Bratislava
IČO: 30 807 484
Správa
ciest
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
392,07
Brnianska 3, 911 05
Trenčín
IČO: 37 915 568
Správa
ciest
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
245,37
Brnianska 3, 911 05
Trenčín
IČO: 37 915 568
Union
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 606,03
Bratislava
IČO: 36 284 831
Union
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 296,59
Bratislava
IČO: 36 284 831
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 3 243,05
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 2 259,17
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 1 965,16
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 10 544,69
Bratislava
IČO: 35 93 78 74

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

763,64

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

17,67

584,59

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

13,53

810,34

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

18,75

6 337,26

22.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

146,63

103,94

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,40

88,93

22.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,06

46 195,00

22.10.2014

iná
iná
0,09
pohľadávka pohľadávka

1 068,87

392,07

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,07

243,36

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,63

606,03

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

14,02

296,59

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

6,86

3 243,05

21.10.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

75,04

2 259,17

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

52,27

1 965,16

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

45,47

10 544,69

21.10.2014

iná
iná
0,02
pohľadávka pohľadávka

243,99
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144

145

146

147

148

149

150

152

153

154

155

156

157

160

169
170

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 1 756,25
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 989,02
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 1 879,98
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 537,46
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 70,00
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Mamateyova 17, 850 05 584,00
Bratislava
IČO: 35 93 78 74
ZSE
Energia,
a.s.
Čulenova 6, 816 47
725,92
Bratislava
IČO: 36 677 281
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 689,01
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 179,77
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 215,20
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 234,32
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 239,64
Bratislava
IČO: 35 942 436
Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.
Einsteinova 25, 851 01 497,41
Bratislava
IČO: 35 942 436
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 4 830,00
Bratislava
IČO: 30 807 484
Pro Benefit s.r.o. kpt.
Jaroša 1929/49 Púchov 414,76
IČO: 36 336 173
Pro Benefit s.r.o. kpt.
Jaroša 1929/49 Púchov 24,50
IČO: 36 336 174
Pro Benefit s.r.o. kpt.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

1 756,25

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

40,64

989,02

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

22,88

1 879,98

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

43,50

537,46

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

12,44

70,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,62

584,00

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

13,51

725,92

21.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

16,80

689,01

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

15,94

179,77

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

4,16

215,20

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

4,98

234,32

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,42

239,64

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

5,54

497,41

23.10.2014

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

11,51

4 830,00

25.11.2014

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

111,76

414,76

21.4.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,60

24,50

21.4.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,57

iná

iná
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171
172

173

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Pro Benefit s.r.o. kpt.
Jaroša 1929/49 Púchov 75,84
IČO: 36 336 175
Pro Benefit s.r.o. kpt.
Jaroša 1929/49 Púchov 160,97
IČO: 36 336 176
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 1 371,50
Bratislava
IČO: 30 807 484
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 165,54
Žilina, IČO: 31 595 812
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 831,48
Žilina, IČO: 31 595 813
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 937,97
Žilina, IČO: 31 595 814
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 834,71
Žilina, IČO: 31 595 815
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 903,78
Žilina, IČO: 31 595 816
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 318,51
Žilina, IČO: 31 595 817
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 855,14
Žilina, IČO: 31 595 818
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 591,47
Žilina, IČO: 31 595 819
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 385,26
Žilina, IČO: 31 595 820
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 825,07
Žilina, IČO: 31 595 821
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 325,02
Žilina, IČO: 31 595 822
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 312,68
Žilina, IČO: 31 595 823
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 984,12
Žilina, IČO: 31 595 824
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 316,53
Žilina, IČO: 31 595 825
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 454,43
Žilina, IČO: 31 595 826
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 460,17
Žilina, IČO: 31 595 827
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 389,01
Žilina, IČO: 31 595 828
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 719,79
Žilina, IČO: 31 595 829
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 725,69
Žilina, IČO: 31 595 830
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 56,07
Žilina, IČO: 31 595 831
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 123,65
Žilina, IČO: 31 595 832
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 822,83
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75,84

21.4.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,75

160,97

21.4.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

3,72

1 371,50 €

0,00

31,73

1 125,54

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

26,04

4 831,48

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

111,79

1 937,97

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

44,84

834,71

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

19,31

3 903,78

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

90,33

3 318,51

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

76,78

4 855,14

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

112,34

4 591,47

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

106,24

1 385,26

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

32,05

825,07

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

19,09

325,02

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

7,52

3 312,68

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

76,65

648,10

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

15,00

2 139,94

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

49,51

454,43

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

10,51

3 460,17

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

80,06

2 389,01

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

55,28

719,79

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

16,65

4 725,69

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

109,34

56,07

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,30

123,65

16.7.2015

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

2,86

3 822,83

16.7.2015

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

88,45
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198
199
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
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214
215
216
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sídlom Dolné Rudiny 1, 3 822,83
3 822,83
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 833
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 673,65
1 673,65
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 834
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 874,15
1 874,15
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 835
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 102,23
3 102,23
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 836
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 70,70
70,70
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 837
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 389,07
389,07
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 839
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 180,34
2 180,34
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 840
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 770,53
770,53
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 841
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 3 556,55
3 556,55
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 842
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 65,51
65,51
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 843
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 052,91
2 052,91
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 844
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 298,85
1 298,85
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 845
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 554,50
4 554,50
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 846
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 167,42
2 167,42
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 847
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 402,06
1 402,06
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 848
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 653,99
2 653,99
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 849
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 858,17
858,17
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 850
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 2 653,68
2 653,68
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 851
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 1 240,09
1 240,09
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 852
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 212,02
210,80
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 853
POLY, spol. s r.o. so
sídlom Dolné Rudiny 1, 4 935,54
4 935,54
16.7.2015
Žilina, IČO: 31 595 854
Sociálna poisťovňa so
sídlom
v
Bratislave
29. augusta 8-10, 813 63 19,71
19,71
28.12.2016
Bratislava
IČO: 30 807 484
806 999,38
533 613,68
Suma na rozdelenie
12 346,90
medzi pohľadávky
u dotknutého veriteľa znamená zistená suma pohľadávky jej
uspokojení z oddelenej podstaty

Deň vydania: 10.02.2017
0,01

88,45

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

38,73

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

43,36

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

71,78

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,64

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

9,00

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

50,45

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

17,83

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

82,29

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

1,52

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

47,50

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

30,05

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

105,38

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

50,15

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

32,44

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

61,41

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

19,86

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

61,40

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

28,69

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

4,88

iná
iná
0,01
pohľadávka pohľadávka

114,20

iná
iná
0,00
pohľadávka pohľadávka

0,46

pohľadávka pohľadávka

1,00

12 346,90

zostatok po čiastočnom
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Prílohou č. 2 tohto návrhu rozvrhu je zoznam pohľadávok proti podstate obsahujúci zoznam všetkých pohľadávok
proti podstate, vrátane ich rozdelenia na pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti oddelenej
podstate.

Prílohou č. 3 tohto návrhu rozvrhu je rozvrh oddelenej podstaty zo dňa 17.12.2015.

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty som jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil
príslušnému orgánu – veriteľskému výboru.

Po posúdení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, správca zdvorilo žiada
veriteľský výbor o jeho schválenie v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, prípadne o
uplatnenie odôvodnených námietok proti nemu v tej istej lehote, zaslaných na adresu správcu úpadcu.

(Prílohy sú veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle kancelárie správcu).

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K003050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2013 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Spresnenie n á v r h u konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu
PharmDr. Pavel Šimko, nar. 26.9.1956, trvale bytom Rastislavova 3468/36 Poprad, vyhotoveného v zmysle § 101
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (v ďalšom texte len ZKR), v dôsledku poukázania na účet správy podstaty zrážky zo mzdy úpadcu za
mesiac december 2016 v sume 553,10 € a pripísaní úrokov z vkladu na účte v sume 0,86 € po zverejnení návrhu
rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku 22/2017 vydanom dňa 01.02.2017:
Všeobecná podstata celkom:
- hotovosť zložená úpadcom na účet ........................................................................ 1 700,00 €
- vydražená cena nehnuteľností:................................................................................... 800,00 €
- zrážky z príjmu úpadcu za mesiace: október 2013 – december 2016
a vrátenie preplatku na dani z príjmu úpadcu za r. 2014 a 2015 celkom ..... .........23 298,23 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- vrátený nespotrebovaný preddavok na výdavky správcu:............................................. 145,37 €
- úroky z vkladu na účte v ČSOB,a.s............................................................................... 30,06 €
Príjmy zo všeobecnej podstaty celkom:

25 973,66 €

Pohľadávky proti podstate:
Pohľadávky správcu:

celkom: uhradené / neuhradené
€

- hotové výdavky správcu:

719,93

- paušálna odmena správcu do I. schôdze veriteľov:

663,88

€

€

298,06

421,87

663,88

- odmena z výťažku:

1 295,35

-

Spolu:

2 679,16 961,94

1 295,36
1 717,23

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

18,45

- zo speňaženia majetku /§ 20 ods. 1 b/ vyhl./: predaj nehnuteľností: 14% z 800: 112,00
- zrážky z príjmu úpadcu a vrátený preplatok na dani z príjmu: 5% z 23 298,23: 1 164,91
Spolu:

1 295,36

III. Rozvrhová časť
Pohľadávky proti podstate:
·
·

Paušálna odmena do konania I. schôdze veriteľov:
Odmena z výťažku:

663,88
1 295,36

Náhrada výdavkov správcu včít. poplatku notára

719,93

Spolu:

2 679,17

Z toho uhradené:

145,37 –január 2014 -vyplatené súdom
816,57 – 30.3.2015 – výber z účtu úpadc

Spolu:

961,94

Neuhradené:

1 717,23 € /2 679,17-961,94/

Ďalšie výdavky do ukončenia konkurzu:
- súdny poplatok :
- archivácia dokladov:
- náklady správcu do ukočenia konkurzu:
Spolu:

51,90 € /0,2% zo sumy speňaženia: 25 973,66 €/
2 400,00 €
100,00 €
2 551,90 € + 1 717,23=4 269,13 €

Pohľadávky proti podstate na úhradu celkom: 4 269,13 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov: 20 742,48 €
Stav účtu: 25 011,52 - 4 269,13 =20 742,39 €

Do

konkurzu

boli

v

základnej

P.č. Veriteľ

prihlásovacej

lehote

prihlásená suma:
Istina

1. Slovenská republika

Úroky

€

406,00

prihlášky

pohľadávok

veriteľov:

.

Úroky

€

podané

Náklady

z omešk.

-

Celkom

uplatnenia

zabezpečená

€

-

-

406,00

nie

-

-

26 128,92

nie

Krajský súd v Bratislave
2. SR – Daňový úrad Prešov
3. Sociálna poisťovňa

26 128,92
23 112,28

-

-

-

23 112,28

nie

so sídlom v Bratislave
4. Mesto Kežmarok

-

5. FNP 1, s.r.o. Nováky

-

138 036, 37 €

-

9 902,33

118 020,26 €

-

9 902,33

nie

256 056,63

áno

Zapečená pohľadávka úpadcu por. č. 5. bude pritom v zmysle § 94 ZKR uspokojovaná zo všeobecnej podstaty,
nakoľko oddelená podstata - zabezpečujúce pohľadávky úpadcu zistené neboli.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola prihlásená pohľadávka veriteľa
Slovenská republika Krajský súd v Bratislave v sume 365,90 €, ktorá bola zistená a
veriteľa IHCC s.r.o. , Ševčenkova 34 Bratislava v sume 241 927, 65 €, ktorá bola správcom popretá.

Po doplnení zoznamu pohľadávok a potvrdení prevodu prihlásených pohľadávok pôvodných veriteľov: Daňový úrad
Prešov - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica a Sociálna poisťovňa na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.
ide v súčasnosti o pohľadávky veriteľov, ktorí budú uspokojené z rozvrhu výťažku takto:
Na uspokojenie
P.č. Veriteľ

Prihlásená suma:

Zistená suma:

€
1. Slovenská republika

%

veriteľov

€

€

771,90

771,90

0,244

50,61

49 241,20

49 241,20

15,584

3 232,50

Krajský súd v Bratislave
2. – 3. Slovenská konsolidačná,
a.s., Bratislava
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4. Mesto Kežmarok

5. FNP 1, s.r.o. Nováky
6. IHCC, s.r.o.
Spolu:
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9 902,33

256 056,63
241 927, 65

9 902,33

256 054,76
315 970,19

Deň vydania: 10.02.2017

3,134

650,06

81,038

16 809,22

-

-

100,00

___

20 742,39

Zástupcu nezabezpečených veriteľov – Slovenská konsolidačná, a.s. žiadam o schválenie konečného rozvrhu
výťažku príp. podanie odôvodnených námietok proti nemu do 20 dní od zverejnenia tohto jeho spresnenia.

V Prešove dňa 7.2.2017

JUDr. Oľga Michalková,správca

K003051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mary Louise s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kresánkova 10, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 525 967
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2016 S1639
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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Druh podania:
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Deň vydania: 10.02.2017

Okresný súd Bratislava I
6K/37/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Insolvency k.s., správca úpadcu Mary Louise s.r.o., so sídlom Kresánkova 10, 841 05 Bratislava, IČO: 47 525 967,
podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať 15.03.2017 o 11:00 hod. v kancelárii správcu na Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava (1. poschodie) s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba veriteľského výboru
3. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
4. Záver
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného registra) spolu
s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie
na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.

K003052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 22 / 0, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 923
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2015 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s r.o., sídlo: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO:
36 593 923, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečenej pohľadávky:
Veriteľ: ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., sídlo: Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava, IČO: 35 758 601, prihlásená celková
suma: 1.891,20- € , ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K003053
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zapísaný v Zozname
správcov
vedenom
Ministerstvom
spravodlivosti
SR,
značka
správcu:
S
1701,
správca
úpadcu: Anna Flachbartová,nar. 22.01.1959, s miestom podnikaniana ul. Baureova 7, 040 11 Košice – Sídlisko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu: Anna Flachbartová,nar. 22.01.1959, s miestom podnikaniana ul. Baureova 7, 040 11 Košice – Sídlisko
KVP, IČO: 37 261 266 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť poukázaná úpadcom
Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota: 180,-Eur
Dátum zápisu do súpisu majetku: 06.02.2017
JUDr. Matúš Čepček, správca Úpadcu

K003054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OR-LI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 588 689
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: OR-LI s.r.o., so sídlom
Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 588 689 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 76 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu o nasledovné zložky majetku

Peňažná pohľadávka:

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu
Dátum
zápisu
do
súpisu
do
súpisu Označenie dlžníka
majetku
majetku

32

§ 67 ods. 1
06.02.2017
písm. b)

Suma
pohľadávky

Milan
Šooš,
nar.
22.04.1967,
bytom: 5.000,00 €
Liptovský Mikuláš

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Pokuta uložená na základe uznesenia
Okresného súdu Žilina 3K 3/2013 -783 v
5.000,00 €
spojení s opravným uznesením 3K/3
2013-806

Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s., Správca úpadcu
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K003055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pekár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1665, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/18/2016
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

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Slovenská kancelária poisťovateľov

Trnavská cesta

82

82658

3 057,60 EUR

Bratislava

SKP, k.s., správca

K003056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GASSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenská 32/546, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 811 196
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2012 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K003057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LANDER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plynárenská 4, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 781 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2011 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K003058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NIELSEN SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 681 586
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/43/2015 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/43/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K003059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R A V T E X, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľova 25, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 775 637
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K003060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Špurek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichnerova 33/94, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2013 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Ulman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 834/58, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2014 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K003062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zevax, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 543 476
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/60/2012 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/60/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K003063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hlísta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, bytom: Hrachovište 258,
916 16 Krajné (ďalej len „úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn.
38K/51/2016, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 08.30-12.00 hod. a 12.30-15.00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska 10,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pondelok až piatok v čase od 08.30-12.00 hod. a 12.30-15.00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska 10,
851 01 Bratislava (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať
písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 918 747 587, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
pirsel@advokat-pirsel.eu.
Mgr. Marek Piršel, správca

K003064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K18/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
4. Iná majetková hodnota: Zrážky zo mzdy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§72 ods. 2 ZKR) zamestnávateľom Trim Leader a. s. Košťany nad Turcom
poukázané v sume 173,85 Eur, súpisová hodnota 173,85 Eur ku dňu 06. 02. 2017.
V Martine 07. 02. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K003065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K18/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K18/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov
úpadcu Vladimír Mitošinka, nar. 11. 03. 1984, bytom Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš – Podbreziny
č. k. 2 K 18/2016 S 1336
Dátum a čas konania: 06. 02. 2017 o 10,20 hod.
Miesto konania schôdze: kancelária správcu, Martin, Ul. P. Mudroňa 505/5
Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny (veriteľ č. 1/2/M), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Doporučenie zástupcu veriteľov k ďalšiemu postupu správcu
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

82

Obchodný vestník 29/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

2. Doporučenie zástupcu veriteľov k ďalšiemu postupu správcu
3. Rôzne, Záver
K bodu 1) Zástupca veriteľov zahájil prvé zasadnutie zástupcu veriteľov, ktoré bolo zvolané v súlade s ust.
zákona.
K bodu 2) Po krátkom zhodnotení aktuálneho stavu správcom odovzdal slovo zvolenému zástupcovi veriteľov,
ktorý sa vyjadril k návrhu správcu na ďalším postup v tomto konkurznom konaní a bolo dohnuté, že správca vykoná
:
1) doručenie písomnej výzvy správcu na plnenie tretej osoby, ktorá zabezpečovala pohľadávku veriteľa 2/1/T
a v prípade, že nebude plniť v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote, správca spíše uvedený zabezpečený
nehnuteľný majetok do súpisu konkurznej podstaty.
2) pripraví podklady a bude odporovať právny úkon prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti, ktorý
previedol úpadca pred vyhlásením konkurzu na osobu blízku
3) ďalšia komunikácia zástupcu veriteľov a správcu bude emailová, pričom správca má povinnosť používať mail
právneho zástupcu uvedený v podanej prihláške veriteľa 1/2/M.
4) V prípade akýchkoľvek pochybností v ďalšom postupe má povinnosť správca kontaktovať zástupcu veriteľov.
Návrh na uznesenie z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov:
UZNESENIE č. 1
Zástupca veriteľov schvaľuje spôsob hlasovania per rollam emailom, pričom správca má povinnost používať
emailovú adresu právneho zástupcu uvedenú v konkurznej prihláške vertieľa 1/2/M.
Po vyčerpaní programu prvého zasadnutia zástupcu veriteľov poďakoval zástupca veriteľov správcovi za účasť a
ukončil zasadnutie.
V Martine dňa 06. 02. 2017
Zapísala: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K003066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kahabková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bela IV 800/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K53/2016 S88
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K53/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Mgr. Pavel Vrška, konkurzný správca úpadcu Iveta Kahabková nar. 05.03.1973, bytom Bela IV 800/1,
960 01 Zvolen týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola dňa 07.02.2017 do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa: Vitamed s.r.o., ul. 1 Mája 45, Pezinok, IČO: 454 870 90 Pohľadávka č. 3/P- Prihlásená suma
3435,27 €
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K003067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 209, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota a Adresa miesta, kde sa vec Podiel
Druh
mena
nachádza
úpadcu
Zrážka zo odmeny úpadcu za
27,21
Správcovský účet
1/1
mesiace 12/2016

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
27,21

JUDr. Jozef Majorán, správca

K003068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Fabiankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tŕnistá 2002/10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
I. Všeobecná časť
V konkurznej veci úpadcu, a to Adam Fabiankovič, nar. 7.1.1992, bytom Tŕnistá 2002/10, Nitra, ktorá vec
je vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 32K/32/2015 bol Uznesením OS Nitra č.k. 32K/32/2015 zo dňa
22.6.2015 vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uznesením OS Nitra zo dňa 14.10.2015 bol správca Mgr. Miloš
Ágg so sídlom Michalská bašta 12, Nové Zámky odvolaný a do funkcie nového správcu bola ustanovená JUDr.
Vlasta Suchanová, správca so sídlom Podzámska 32, Nové Zámky. Predmetné Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.10.2015.
Správca v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení /ďalej len ZKR/,
vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty. Tento súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom
vestníku
č.
160/2015
zo
dňa
20.8.2015.
Súpis všeobecnej podstaty bol následne doplňovaný o príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR.
Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku:
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- Finančná hotovosť vo výške 1 663,88 eur, OV č. 160/2015 zo dňa 20.8.2015
- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR - OV č. 211/2015 zo dňa 3.11.2015
- zrážka zo mzdy za obdobie:
·
·
·

jún 2015 v sume 625,06 eur
júl 2015 v sume 272,76 eur
august 2015 v sume 404,94 eur

- kreditný úrok za obdobie august 2015 až september 2015 spolu 0,03 eur
Počas konkurzného konania OS Nitra č.k. 32K/32/2015 uznesením zo dňa 14.10.2015 odvolal správcu Mgr. Miloša
Ágga, so sídlom Michalská bašta 12, Nové Zámky, ktoré uznesenie bolo zverejnené v OV č. 202/2015 zo dňa
21.10.2015 s tým, že predmetným Uznesením ustanovil za správcu JUDr. Vlastu Suchanovú, správca zo sídlom
Podzámska 32, Nové Zámky.
Súpis všeobecnej podstaty bol následne novým správcom doplňovaný o príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR.
Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku:
-

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR OV č. 137/2016 zo dňa 18.7.2016
·
·
·

zrážka zo mzdy za obd. 6.7.2015 – 31.8.2015 v sume 37,73 eur
zrážka zo mzdy za obd. 7.9.2015 – 12.10.2015 v sume 448,31 eur
zrážka zo mzdy za obd. 23.3.2015 – 9.11.2015 v sume 15,11eur

- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR vo výške 52,30 eur – zrážka zo mzdy za jún
2016, OV č. 172/2016 zo dňa 7.9.2016
- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR vo výške 50,97 eur – zrážka zo mzdy za júl 2016,
OV č. 192/2016 zo dňa 6.10.2016
- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR vo výške 52,30 eur – zrážka zo mzdy za august
2016, OV č. 216/2016 zo dňa 10.11.2016
- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR vo výške 157,30 eur zrážka zo mzdy za
september až november 2016, OV č. 11/2017 zo dňa 17.1.2017
- nespotrebovaná časť odmeny a náhrady hotových výdavkov predbežného správcu 489,46 eur
Dňa 1.10.2015 sa konala prvá schôdza veriteľov, pričom za zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZKR, bol
zvolený veriteľ z konečného zoznamu pohľadávok pod č. 6, a to Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava.
Do majetku bolo zahrnuté:
·
·
·
·

finančné prostriedky vo výške
mzda podľa § 72 ods. 2 ZKR v sume
nespotrebovaná časť odmeny
kreditný úrok

Spolu:

1663,88 €
2116,78 €
489,46 €
0,03 €
4270,15 €

Právny dôvod

Čas vzniku suma v € Uspokojenie dátum Rozsah v € Por. Dôvod priradenia

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

85

Obchodný vestník 29/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

§ 87 ods. 2 ZKR Mgr. Miloš Ágg-pohľ. proti podstate

17,8

Deň vydania: 10.02.2017
17,8

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

2.10.2015

1,15

2.10.2015

1,15

zapl.poštov.

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

2.10.2015

1,15

2.10.2015

1,15

zapl.poštov.

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

20.11.2015 1,15

20.11.2015

1,15

zapl.poštov.

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

20.11.2015 1,15

20.11.2015

1,15

zapl.poštov.

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

20.11.2015 1,15

20.11.2015

1,15

zapl.poštov.

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

20.11.2015 1,15

20.11.2015

1,15

zapl.poštov.

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

13.1.2016

1,15

13.1.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

15.1.2016

1,15

15.1.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

20.1.2016

1,15

20.1.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

25.1.2016

1,15

25.1.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

4.2.2016

1,15

4.2.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

17.2.2016

1,15

17.2.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

4.3.2016

1,15

4.3.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

4.3.2016

1,15

4.3.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

25.5.2016

1,15

25.5.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

12.7.2016

1,15

12.7.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

13.7.2016

1,15

13.7.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

24.8.2016

1,15

24.8.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

20.9.2016

1,15

20.9.2016

1,15

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR poštovné

7.10.2016

1,25

7.10.2016

1,25

zapl.poštov

§ 87 ods. 2 ZKR Paušálne výdavky

250

250

§ 87 ods. 2 ZKR Odmena správcu do 1. schôdze veriteľov

663,88

663,88

SPOLU

odmena

954,78

II. Rozvrhová časť
Celkovo príjmy do konkurzného konania: 4270,15 €
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu: 954,78 €.
Odmena správcu spolu: 122,48 € /vyhl. č. 665/2005 Z. z. v platnom znení
·
·

príjem §17/2 vyhlášky – 5% z 2116,78 eur t.j. 105,84 eur,
zabezpečenie fin. prostriedkov § 20/2 vyhlášky – 1% z 1663,88 eur t.j. 16,64 eur/

Súdny poplatok spolu: 7,56 € / 0,2% zo sumy 3780,66 € /
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odrátaní odmeny správcu a súdneho
poplatku: 3185,33 €
Z rozvrhu budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne, a to takto:
P.č. Veriteľ:
1

Prihlásená suma v € Priznaná suma v € Popretá suma v € Suma k rozvrhu €

Consumer Finance Holding a.s., Hl. námestie 12, Kežmarok 1059,98

1059,98

0

92,69
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2

Consumer Finance Holding a.s., Hl. námestie 12, Kežmarok 11,10

11,10

0

0,97

3

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

1476

508

968

44,42

4

Sberbank Slovensko a.s., Vysoká 9, Bratislava

5332,36

5332,36

0

466,28

5

Sberbank Slovensko a.s., Vysoká 9, Bratislav

44,60

44,60

0

3,90

6

Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, Bratislava

15867,43

15867,43

0

1387,52

7

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava

494,24

494,24

0

43,22

8

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava

1880,25

1880,25

0

164,42

9

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina

95,51

95,51

0

8,35

10

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina

2205,93

2205,93

0

192,90

11

KOOPERATIVA poisťovňa, Štefanovičova 4, 816 23
Bratislava

90,10

90,10

0

7,90

12

MINIHOTOVOSŤ a.s., Pribinova 25, Bratislava

159,59

159,59

0

13,95

13

Martina Mihalíková, Krásnohorská 18, Bratislava

8677,61

8677,61

0

758,81

JUDr. Vlasta Suchanová
správca

K003069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K18/2016 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov
úpadcu Vladimír Mitošinka, nar. 11. 03. 1984, bytom Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš – Podbreziny
č. k. 2 K 18/2016 S 1336
Dátum a čas konania: 06. 02. 2017 o 10,00 hod.
Miesto konania schôdze: kancelária správcu, Martin, Ul. P. Mudroňa 505/5
Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny (veriteľ č. 1/2/M), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice
Začiatok schôdze: 10,05 hod.
Predseda schôdze: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie prvej schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
Rôzne, záver
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K bodu 1) Pred zahájením prvej schôdze veriteľov sa dostavil do kancelárie správcu pán Mareš, manžel veriteľa
Eva Marešová, ktorý sa chcel zúčastniť prvej schôdze veriteľov, avšak nemal písomnú plnú moc od veriteľky na
účasť na schôdzi veriteľov, resp. pre konkurzné konanie, preto mu správca neumožnil účasť na prvej schôdzi
veriteľov. Veriteľka bola zastúpená advokátom na základe udelenej plnej moci zo dňa 12. 12. 2016.
Správca konkurznej podstaty úpadcu zahájil schôdzu veriteľov, ktorá bola zvolaná podľa ust. § 34 ods. 1) ZKR a jej
zvolanie bolo zverejnené v OV č. 245/2016 dňa 22. 12. 2016. Bola zachovaná zákonná lehota medzi zvolaním a
konaním prvej schôdze veriteľov podľa ustanovenia § 34 ods. 4) ZKR.
V súlade s ustanovením § 35 ods. 3) ZKR je schôdza uznášaniaschopná ak je prítomný aspoň jeden veriteľ
oprávnený na schôdzi hlasovať. Prvej schôdze veriteľov zvolanej zákonným spôsobom sa zúčastnil jeden veriteľ
s počtom hlasov 52 962 z celkového počtu 87 997 hlasov oprávnených hlasovať.
K bodu 2) Správca predniesol správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania. Oboznámil prítomných
veriteľov s vykonanými úkonmi odo dňa vyhlásenia konkurzu do dňa konania prvej schôdze veriteľov.
Za účelom zistenia majetku úpadcu správca vykonal súčinnosť, pričom okrem peňažnej hotovosti nebol zistený
žiadnym majetok vo vlastníctve úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu okrem peňažnej hotovosti na účte. Úpadca
vlastnil podiel na byte, ktorý previedol na blízku osobu v roku 2016 a motorové vozidlo v roku 2013. Bližšie výsledky
lustrácie majetku boli uvedené v správach podaných konkurznému súdu, s ktorými sa veriteľ oboznámil.
V základne prihlasovacej lehote si prihlásili pohľadávky 2 veritelia v celkovej sume 87 997,91 Eur, z toho 1 veriteľ
má zabezpečenú pohľadávku v sume 35 026,00 Eur majetkom tretej osoby, ktorá bude vyzvaná správcom na
plnenie.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV 247/2016 dňa 27. 12. 2016 pod K 029131 v súpisovej hodnote
1 734,82 Eur. Následne bol doplnený súpis o novú súpisovú zložku 318,39 Eur, čo bolo zverejnené v OV 8/2017
dňa 12. 01. 2017. Správy v celkovom počte 4 o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu boli podané
v zákonnej lehote konkurznému súdu.
K bodu 3) Správca predniesol návrh na voľbu zástupcu veriteľov, nakoľko súd uznal konkurz za „malý“. Hlasovanie
o voľbe zástupcu veriteľov začalo od veriteľa s najvyšším počtom hlasov a bol prednesený návrh na voľbu zástupcu
veriteľov:
1) Eva Marešová, nar. 9. 12. 1952, bytom Karola Kmeťku 1, 010 01 Žilina
hlasovanie: za: 52 962 hlasov (veriteľ č. 1/2/M)
proti:
zdržal sa:

0 hlasov
0 hlasov

Vzhľadom ku skutočnosti, že bol zvolený zástupca veriteľov, pôsobnosť príslušného orgánu bude vykonávať
zástupca veriteľov Eva Marešová, nar. 9. 12. 1952, bytom Karola Kmeťku 1, Žilina.
K bodu 4) Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR – správca informoval prítomného veriteľa
o obligatórnom bode programu a možnosti podania návrhu na výmenu správcu, pričom zdôraznil skutočnosť, že na
prvej schôdzi je možné predložiť návrh na výmenu správcu bez udania dôvodu.
Prítomný veriteľ nepredniesol návrh na výmenu a doterajší správca zostáva vo funkcii.
K bodu 5) Vzhľadom ku skutočnosti, že prítomný veriteľ bol oboznámený podrobne o stave majetku úpadcu a so
správou o činnosti správcu, nemal žiadne ďalšie otázky a neboli vznesené žiadne doplňujúce návrhy a pripomienky.
Správca navrhol zvolanie prvého zasadnutia zástupcu veriteľov po skončení prvej schôdze veriteľov, s čím prítomný
zvolený zástupca veriteľov súhlasil.
Po vyčerpaní programu prvej schôdze veriteľov poďakoval správca prítomnému veriteľovi za účasť a ukončil prvú
schôdzu veriteľov. Schôdza veriteľov bola ukončená o 10,20 hod.
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V Martine dňa 06. 02. 2017
Zapísala: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K003070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Oslanecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 449/26, 943 01 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR za obdobie mesiacov
- december 2016 v sume 68,12 eur
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K003071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca
- november 2016 v sume 53,20 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K003072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Táka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1954
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
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Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Typ súpisovej položky
Iná majetková hodnota
Súpisová hodnota spolu

Popis
Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 1/2017

Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:

Celková suma v EUR
44,42 €

Súpisová hodnota v EUR
44,42 €
44,42 €

06.02.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
nadobudol počas konkurzu

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

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K003073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 237/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2016-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- iný finančný majetok spolu v sume 40,00 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K003074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TopFood Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 687
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/17/2014S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/17/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 15.07.2014 č. k. 23K/17/2014-136, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 140/2014 zo dňa 23.07.2014, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TopFood Slovakia, s.r.o., Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 36 351 687, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktoré Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

2 592,36 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

14,46 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

216,94 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

283,87 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

281,79 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

279,79 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

277,64 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

206,68 EUR

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3, 917 00 Trnava

35 742 364

353,99 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
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Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp, správca konkurznej podstaty úpadcu: Klára Doležálková, narodená dňa 26.10.1964, trvale
bytom: Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo (ďalej len ,,úpadca resp. dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), zapísaný
v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto na základe záväzného
pokynu, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do
všeobecnej podstaty (majetok zverejnený v OV č.: 92/2016 pod K011184 – od súpisovej zložky 3 až 140) a to:
Č.súp.
Názov súpisovej zlož. majetku :
zložky

Výrobné číslo:

Počet:

Súp. hod.

Miesto ulož.:

Špecif.

Pozn.:

1

100,00

Bratisl.

El.spot.

použ.

1

230,00

Bratisl.

El.spot.

použ.

3/.

Notebook YSVD005675

4/.

TV zn. Technika

5/.

Školský atlas svetových dejín

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

6/.

Posledné záhady sveta

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

7/.

Guliverové cesty

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

8/.

Biblia pre deti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

9/.

Slovenské rozprávky

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

10/.

Revorvery a pištole

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

11/.

Kustrovaná encyklopédia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

12/.

Atlas sveta

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

13/.

1000 rád a nápadov pre zahradkárov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

14/.

Minútové variácie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

15/.

Krby

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

16/.

Veľké tajomstvá minulosti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

17/.

Jack Kerovac - na ceste

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

18/.

V.Líška - UFO - Návraty bohú

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

19/.

Blízke setkaní čtvrtého veku - UFO

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

20/.

Úžasná krajina - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

21/.

Volanie na mliečnej dráhe - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

22/.

Daniken - Stratégia bohov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

23/.

Daniken - Boli bohovia na zemi

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

24/.

Daniken - Posolstvo z vesmíru

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

25/.

Daniken - Po stopách jedného fenoménu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

26/.

Dumas - Gróf Montechristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

27/.

Tendriakov - zatmenie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

28/.

Život pochádzi ze života

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

29/.

Jókai - Úbohí boháči

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

30/.

Kukučín - Dom v stráni

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

31/.

Najlepšie svetové čítanie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

32/.

BROWN - Digitálna pevnosť

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

33/.

Proč sou úspešný lidé úspešní

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

34/.

Van Gulik - Prípad čínskeho zlata

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

35/.

Bester - Zničený muž - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

36/.

Angličtina

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

37/.

Deti vesmírnej noci - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

7258354100146
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38/.

Daley - Nebezpečná hra

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

39/.

Staviarsky - Záchytka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

40/.

Castová - Prenasledovaná

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

41/.

Balko - Kvety zo záhrady almovej

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

42/.

Brown - Peklo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

43/.

Verne - 20 000 míl pod morom

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

44/.

Fowles - Milenka franc. poručíka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

45/.

Messe - Peter Camenzino

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

46/.

Pán prsteňov 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

47/.

Pán prsteňov 2

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

48/.

Pán prsteňov 3

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

49/.

Základy MARX.-LENINSKEJ Filozofie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

50/.

Lucas - Hviezdne vojny

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

51/.

Dumas - Joseph Balsamo 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

52/.

Daniken - Späť ku hviezdam

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

53/.

Daniken - Záhady starej európy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

54/.

Objavenie nových svetov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

55/.

Dumas - Joseph Balsamo 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

56/.

Harry Potter 5

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

57/.

Harry Potter 6

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

58/.

Nemere - Vesmírny bič - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

59/.

Strugackov - STALKEr

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

60/.

Sibyla

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

61/.

Heler - Portrét starého umelca

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

62/.

Martínek - Kto byl kdo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

63/.

Matrin - Mexická vlna

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

64/.

Správy z neznámich zemí - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

65/.

Fiebag - Útok nebo sblížení

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

66/.

BUTLLAR - Prichádzajú z cudzích hviezd

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

67/.

BUTLLAR - Strážcovia raja

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

68/.

Shaw - Planéta exilu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

69/.

Solženicyn - Jeden deň

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

70/.

Matrin - Láska je chyba v programe

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

71/.

Krempašský - Metamorfózy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

72/.

Korček - Encyklopédia - Futbal

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

73/.

13 x SCI FI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

74/.

Paele - Sila pozitívneho myslenia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

75/.

Butllar - Časový skok

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

76/.

UFO - Kontakty - Už sú tu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

77/.

Rok v záhrade

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

78/.

Queen - Záhada Chirurgovej topánky

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

79/.

Tarzan z rodu opíc

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

80/.

Tarzanov návrat

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

81/.

Wernic - Šerif z Fort Bentonu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

82/.

May - old SuperHand 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

83/.

May - old SuperHand 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

84/.

May - Winnetou 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

85/.

Cooper - Červený pirát

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.
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86/.

Doyle - Hrdinstvá Brigadiera

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

87/.

May - Winnetou 3

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

88/.

Fobsyth - Šakal

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

89/.

K.May - Syn lovca medveďov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

90/.

DICK - Temný obraz

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

91/.

Buttlar - Dračie cesty

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

92/.

Daniken - Prorok minulosti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

93/.

Daniken - Spomienky na budúcnosť

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

94/.

Daniken - Dôkazy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

95/.

Ako žiť bohatší život

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

96/.

Prostor - Narodili sme sa bohatí

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

97/.

Byrne - Zázrak

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

98/.

Ňižňanský - Lásky Žofie Bosniakovej

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

99/.

Verne - 2.roky prázdnin

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

100/.

Krejčí - Válka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

101/.

Dumas - Gróf Monte Cristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

102/.

Murdochová - Čierny princ

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

103/.

Kazantzakis - Kristus znova ukrižovaný

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

104/.

Castonová - Pokúšaná

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

105/.

Super Škola

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

106/.

Derdúl - Spoveď hrobára 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

107/.

Česká - Zahraničná politika

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

108/.

Burroughs - Feťák

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

109/.

Kerovac - Dharmoví tulácia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

110/.

Forbes - Úspech

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

111/.

Huxley - Brány vnímaní

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

112/.

Beckett - Čekání na Godona

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

113/.

Hakim - Tajemství pyramid

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

114/.

Ručka - Zaujímavé elekt.konštrukcie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

115/.

Naša príroda

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

116/.

Matrin - Pouličný denník

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

117/.

Lenčo - Socha z Venuše

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

118/.

Golon - Angelika v pokušení 8

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

119/.

Traven - Česači bavlny

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

120/.

Fery - Slnkom plné srdce

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

121/.

Simenon - Maigrednovo rozprávanie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

122/.

Chalafjan - Ešte rok

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

123/.

Waltari - Egypťan Sinuhe

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

124/.

Orel - Rozruch na onkológii

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

125/.

Hilton - Sušené kvety

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

126/.

Planéta tajuplných svetov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

127/.

Ako si dať rady

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

128/.

Čarovné svety

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

129/.

Svet 90-minút

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

130/.

Riešenie problémom s PC

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

131/.

Grosshan - Život a osud

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

132/.

Hugo - Chrám matky božej v Paríži

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.
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133/.

Dumas - Gróf Monte Cristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

134/.

Literatúra pre Gymnáziá

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

135/.

Rajec - Po stopách konfliktov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

136/.

Procházka - 40 prípadov Majora Zemana

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

137/.

Stalker

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

138/.

Gallegos - Doňa Barbora

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

139/.

Buttlar - Mimozemšťania z Roswellu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

140/.

Dupal - Kniha o marihuane

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých správcom stanovených
podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 30% súpisovej hodnoty majetku.
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými
podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/3/2016 – NEOTVÁRAŤ
(Verejné ponukové kolo).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca spolu s ponukou musí
predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie starší
ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3 mesiace (príp.
tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku, podpísaná, datovaná
spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené: názov položky a ponúkaná cena. Zaslaním
ponuky správcovi musí na konkurzný účet
správcu vedený v UniCredit Bank, a.s.,
č.ú.:
SK8611110000001058836403 aj uhradená záloha vo výške najmenej 50% ponúkanej sumy. Záloha musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na
ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového
kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. Správca si vyhradzuje oprávnenie
odmietnuť neprimerane nízku cenovú ponuku. SKP požiada zástupcu veriteľov na odsúhlasenie predaja. V prípade
neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 3 dní vrátená, ak záujemca
bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v
termíne, je správca oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo
osobne doručiť počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská
33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 06.03.2017 najneskôr do 12,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa
nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční dňa: 06.03.2017 o 12,30 hod., v sídle správcu na adrese: Farská
33./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť len záujemca, ktorý zaslal ponuku. SKP zverejní oznam
o z priebehu otvárania obálok v OV. SKP má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť všetky
predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K003076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.E. INVESTMENT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 48, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 743 564
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Bohumír Bláha, správca úpadcu S.E. INVESTMENT s.r.o, so sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO :
44 743 564, podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle
správcu na Hurbanovom nám. č.5, v Bratislave, 5. posch. dňa 20.3.2017 o 14.00 hod. s týmto programom :
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1, Otvorenie
2, Správa o stave majetku úpadcu a činnosti správcu
3, Voľba veriteľského výboru
4, Rozhodovanie o výmene správcu
5, Zisťovanie námietok veriteľov proti uzneseniam schôdze
6, Záver
Pred začatím schôdze sa uskutoční prezentácia. Veritelia sú povinní predložiť doklad totožnosti, zástupcovia
oprávnení konať za veriteľov, sú na viac povinní predložiť poverenia, resp. plnomocenstvá na zastupovanie.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K003077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Vasil Samaras v sume 335,70 eur - 11/2016

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K003078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29.augusta 15/7, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 780 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zápisnica o písomnom hlasovaní veriteľského výboru podľa §38 ods.3 ZKR v konkurznom konaní
32K/14/2016 úpadcu Miroslava Malá podnikajúca pod obchodným menom BEAUTY BY MIRUŠ IČO
47780703, spísaná dňa 1. 2.2017 spísaná v kancelárii správcu konkurznej podstaty úpadcu medzi účastníkmi
konania:
Veriteľský výbor :
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Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I , zástupca veriteľov písomne elektronickou poštou
doručenou správcovi dňa 1. 2. 2017
Správca:

Ing. Jozef Kulich

Zápisnicu o písomnom hlasovaní vyhotovil správca, s použitím §38 ods.3 ZKR, podľa ktorého za uznesenie
veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania správcovi a na účely uznášania
schopnosti sa hlasujúci považujú za prítomných. Správca konštatoval, že veriteľský výbor je podľa ust. § 38 ods.2
ZKR pri zadokumentovaní písomného hlasovania uznášania schopný.
Program zasadnutia so zástupcom veriteľov :
1. Uloženie záväzného pokynu vo veci speňaženia majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty
2. Uznesenie o uložení záväzného pokynu správcovi na speňaženie majetku
K bodu 1:
Správca zaslal elektronicky zástupcovi veriteľov elektronickou poštou žiadosť o uloženie záväzného pokynu
v nasledovnom znení:
Formou verejného ponukového konania uverejniť v obchodnom vestníku súťaž smerujúcu k predaju
hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetkových podstát zverejneného v OV 97/2016, a to:
Popis hnuteľnej veci: automobil
Druh vozidla :

osobný automobil

Obchodný názov: AUDI A3, kategória M1
Druh karosérie:

AB HATCHBAG 5 Dv

Farba:

čierna

Druh paliva:

BA 95B

Zdvihový objem: 1896 cm3
Rok výroby :

1999

Miest na sedenie: 5
Súpisová hodnota: 1200 EUR

Popis hnuteľnej veci: Tetovací prístroj
Vek: neznámy
Stav: funkčný
Súpisová hodnota: 300 EUR

Predaj v dvoch kolách, a to:
·
·

v I. kole predaj za cenu uvedenú vo zverejnenom súpise majetku ako najnižšiu ponuku.
V prípade neúspešného predaja v I. kole, po uplynutí 10 dní v II. kole uverejniť v obchodnom vestníku súťaž
smerujúcu k predaju majetku za 60% súpisovej hodnoty ako najnižšiu ponuku.
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V prípade neúspešného predaja po uplynutí ďalších 10 dní vyzvať príslušný orgán na uloženie nového
záväzného pokynu.

K bodu 2 : Uznesenie o uložení záväzného pokynu správcovi :
Zástupca veriteľov ukladá správcovi záväzný pokyn s tým, že súhlasí s postupom SKP speňažiť hnuteľný
majetok všeobecnej podstaty v zmysle jeho návrhu na speňaženie.

Hlasovanie o uznesení:
Za uznesenie:
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I , zástupca veriteľov písomne listom zo dňa
30.1.2017 doručeného správcovi elektronickou poštou dňa 1.2.2017.
Uznesenie o uložení záväzného pokynu správcovi bolo prijaté.
Zástupca veriteľov Slovenská konsolidačná a.s.: písomne elektronickou poštou zo dňa 1.2.2017

Zapísal : Ing. Jozef Kulich, správca

K003079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurócziho 979/76, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna
hodnota a mena

Druh

Zrážka o príjmu úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
246,30 €
výkonu rozhodnutia alebo exekúcii za mesiac 1/2017.

Adresa miesta, kde sa Podiel
vec nachádza
úpadcu

Súpisová
hodnota
v
€
pripadajúca na podiel úpadcu

Správcovský účet

246,30

1/1

JUDr. Jozef Majorán, správca

K003080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bíziková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
Záhrebská 6, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/71/2016
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: 10.02.2017

Okresný súd Bratislava I
8K/71/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Vároši - správca dlžníka Silvia Bíziková, nar. 30.07.1978, trvale bytom Borovicová 5022/45, 900
27 Bernolákovo, týmto podľa ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu Záhrebská ulica č. 6
v Bratislave, a to v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu je potrebné vopred oznámiť správcovi telefonicky
na číslo 02/52 49 56 27 alebo písomne na e-mailovú adresu : varosi@varosi.sk.

Pri nahliadaní do správcovského spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym
preukazom, zástupcovia účastníkov konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

JUDr. Peter Vároši, správca

K003081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sojka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 74, 951 63 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota a Adresa miesta, kde sa vec Podiel
Druh
mena
nachádza
úpadcu
Zrážka zo odmeny úpadcu za
42,46
Správcovský účet
1/1
mesiace 12/2016

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
42,46

JUDr. Jozef Majorán, správca

K003082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29.augusta 15/7, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 780 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš „v konkurze“, s miestom podnikania Ul.29.
augusta 15/7 Levice, IČO: 47780703, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov I. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v OV 97/2016, a to:
Popis hnuteľnej veci:
Druh vozidla : osobný automobil
Obchodný názov: AUDI A3, kategória M1
Druh karosérie:AB HATCHBAG 5 Dv
Farba: čierna
Druh paliva: BA 95B
Zdvihový objem: 1896 cm3
Rok výroby : 1999
Miest na sedenie: 5
Súpisová hodnota: 1200 EUR
Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia, ako 100% súpisovej hodnoty, ktorá je vyššie uvedená pri
popise motorového vozidla, t. j.1 200,- EUR.
Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 100% súpisovej hodnoty, podmienku nesplnil.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, zaokrúhlené na celé
Euro nahor, a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno, sídlo,
IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis z OR,
alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu : Ing. Jozef Kulich,
správca, L. Kassáka 8, 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 32K/14/2016- neotvárať “. V prípade, ak
záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po predchádzajúcom
telefonickom dohovore so správcom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vecné náležitosti ponuky:
·
·
·
·
·

Označenie motorového vozidla, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka
Ponúknutá cena a spôsob úhrady
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako úspešný
Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi Miroslava Malá, podnikajúca pod
obchodným menom Beauty by Miruš

Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15.hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z vlastného
podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ v
tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode.
Podmienky uzavretia Zmluvy o prevode motorového vozidla:
Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu (doplatenie rozdielu medzi
zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou) do 5 dní od obdržania výzvy správcu.
Ak nebude v lehote určenej správcom uhradená kúpna cena v plnom rozsahu, považuje sa toto kolo
ponukového konania za zmarené.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o
prevode, alebo ju neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje
platný právny poriadok, vykoná víťazný záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude
vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote,
ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť. Spojazdnenie motorového vozidla,
alebo jeho odvlečenie vykoná kupujúci na vlastné náklady po odhlásení úpadcu ako vlastníka a držiteľa vozidla,
prípadne vykonaní súvisiacich úkonov.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového
konania, 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 takémuto
záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obhliadka predmetu ponukového konania- motorových vozidiel je možná po telefonickom dohovore so správcom
v mieste, kde sa vozidlo nachádza, a to v Nových Zámkoch, ul. L. Kassáka 8, v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu : Ing. Jozef Kulich, správca úpadcu Miroslava Malá - Beauty by Miruš v konkurze
tel.č.0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk. Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú
kúpnu cenu: SK33 1100 0000 0029 3312 3837

Ing. Jozef Kulich, správca

K003083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 38 – peňažná pohľadávka
Dlžník: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Martin, IČO : 31 318 916
Právny dôvod vzniku: Zmluva o OTP konte zo dňa 01. 04. 2015
Popis : vrátenie zaplatených poplatkov – opravné zúčtovanie na účte konkurznej podstaty
Celková suma: 66,52 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 66,52 EUR
Deň zápisu : 7. 2. 2017
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 39 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac december 2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 105,24 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 105,24 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu : 7. 2. 2017
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

V Martine, dňa 7. 2. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K003084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar.
14.07.1947 (ďalej len „Úpadca“) oznamuje prípadným záujemcom, že v rámci konkurzného konania vedenom na
majetok Úpadcu budú speňažované nižšie uvedené nehnuteľnosti zahrnuté vo všeobecnej konkurznej podstate
Úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – nehnuteľnosti:
Číslo
parcely

Register Druh pozemku

405/1
270

E
C

269

E

271

E

Výmera
m2

orná pôda
5873
vodné plochy
1007
trvalé
trávne
55403
porasty
trvalé
trávne
32924
porasty

v Číslo
vlastníctva

listu

Kat. územie/obec/štát

Rozsah
úpadcu

spoluvlastníckeho

526
543

Blesovce/Blesovce/SR 1/1
Blesovce/Blesovce/SR 1152/217728

543

Blesovce/Blesovce/SR 1152/217728

543

Blesovce/Blesovce/SR 1152/217728

Prípadný záujemca môže získať bližšie informácie u správcu:

JUDr. Martin Aksamit, správca
sídlo kancelárie: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
mob. tel.: 0911 833 868
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e-mail: aksamit@aksamit.sk

V Bratislave, dňa 07. februára 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K003085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, 017 01 Považská
Bystrica, v zmysle ust. § 34 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”) zvoláva
prvú schôdzu veriteľov na deň 16.03.2017 o 13.00 hod. na adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica s
nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu
5. Rôzne
6. Záver

Prezentácia účastníkov sa bude konať od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ak súd nerozhodol inak, právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii sú veritelia fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, originál alebo osvedčenú
fotokópiu a doklad totožnosti.

JUDr. Róbert Fatura, správca

K003086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
13.04.2017 o 10:30 hod., ktorá sa uskutoční v miestnosti banketka na 2. poschodí v penzióne BOCA, Banská
Bystrica na ulici Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného
registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom,
resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného
registra alebo inej príslušnej evidencie.
KASATKIN Recovery, k.s., správca

K003087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kolláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 24, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31NcKR/6/2010/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 10.02.2017

Okresný súd Nitra
31 NcKR/6/2010
Iné zverejnenie

Rozdelenie peňažných prostriedkov za tretí skúšobný rok

spisová značka súdneho spisu

: 31K/30/2010

spisová značka správcovského spisu

: 31K/30/2010/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka) : Jana Kolláriková
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 22.06.1970

Rozdelenie prijatých finančných prostriedkov za druhý skúšobný rok
Peňažné prostriedky

: 1.800 € , zverejnené v OV

Peňažné prostriedky podľa § 168 ods. 1 ZKR.

Odmena SKP

: 331,94 €

Súdny poplatok z výťažku

: 3,6 €

Rozdelenie peňažných prostriedkov po odpočítaní odmeny SKP a súdneho poplatku
peňažné prostriedky vo výške 1.464,46 €

Prihlásení nezabezpečení veritelia budú uspokojení z peňažných prostriedkov a to podľa konečného
rozvrhu nasledovne:

Veriteľ:
Silvia Fehérová
bytom Jazdecká 5217/8, 940 01 Nové Zámky
zastúpená Mgr. Mária Hečková, advokát podľa plnej moci zo dňa 19.11.2010,
zistená pohľadávka

: 9431,70 €

výťažok

: 763,320 €

poznámka

: 52,123%

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ:
GENERAL FAKTORING, s.r.o.
sídlo Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO 35 838 825,
zistená pohľadávka

: 8663,55 €

výťažok

: 701,140 €

poznámka

: 47,877 %

Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K003088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Asztalosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 98 / 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 851 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2013 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zoznam pohľadávok proti podstate.

spisová značka súdneho spisu

: 31K/23/2013

spisová značka správcovského spisu

: 31K/23/2013/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)

: Veronika Asztalosová
Mierová 98, 946 03 Kolárovo

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 40 851 273

SKP zverejňuje zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli, majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmetom konečného rozvrhu výťažku budú peňažné prostriedky v celkovej výške 202,901 €.

Majetok úpadcu patriaci do všeobecnej majetkovej podstaty
Peňažné prostriedky za predaj os. motorového vozidla EČ KN 381 BI

:

1.400 €

(zverejnené v OV 165/2014)
Hnuteľné veci (šindeľ, fax+telefón, mikrovlnná rúra)
všeobecnej majetkovej podstaty

:

vylúčené zo

(zverejnené v OV 171/2014)
Odmena priznaná súdom

:

(zverejnené v OV 185/2013)

2.323 €

vyplatené 663,88 €

(zverejnené v OV 247/2013)

Majetok úpadcu patriaci do oddelenej podstaty
nebol žiadny

Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate zaradené do čiastočného rozvrhu výťažku, ktoré boli uspokojené z výťažku:
Odmena zo speňažovania

: 199,65 €

(uhradené)

Súdny poplatok z výťažku

: 2,80 €

(uhradené)

Predmetný súpis pohľadávok proti podstate bol zverejnený v obchodnom vestníku a neboli proti nemu podané
námietky (zverejnené v OV 5/2016).

Odmena priznaná súdom
neuhradený)
Hotové výdavky

: 2.323 € (uhradená vo výške 663,88 €, zvyšok 1.659,12 €
: 138,10 € (neuhradené)

SKP konštatuje, že výťažok z predaja všeobecnej majetkovej podstaty je zostatok peňažných prostriedkov
-nevyplatený výťažok popretej pohľadávky veriteľa Jozef Záhorec vo výške 202,901 €, ktorý bude v súlade
s ustanovením § 87 ods. 2 písm. a) ZKR použitý na uspokojenie pohľadávky proti podstate odmena SKP,
pohľadávka proti podstate prvá v poradí.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zároveň SKP oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

K003089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Pekarovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 21/1593, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 50/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
vyplácaný v mesiaci február 2017,
Suma: 75,27 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 75,27 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 1. 2. 2017

Súpisová zložka majetku č. 51/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť mzdy
za mesiac január 2017, splatná 12. februára 2017
Suma: 193,78 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 193,78 EUR
Dlžník: FOOD FARM, s. r. o., Duklianska 21, 920 01 Hlohovec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

109

Obchodný vestník 29/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

Deň zápisu: 7. 2. 2017

V Piešťanoch, dňa 7. 2. 2017

K003090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NoPe Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/37/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Viliam Vaňko, správca úpadcu: NoPe Trade s.r.o., Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO: 36 794
317 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 22.3.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Radlinského
578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 7.2.2017

JUDr. Viliam Vaňko, správca

K003091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pažitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestová 5/745, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 17/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
za február 2017
Suma: 42,17 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 42,17 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 1.2.2017

K003092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Lukianov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká 8690/3, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2015 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná
majetková
hodnota
Súpisová
majetku č.

zložka

popis

Mena

Súpisová
hodnota

19

zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu za 9/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
EUR 10,34
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,

20

zrážka zo mzdy úpadcu za 9/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
EUR 376,55
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,

21

zrážka zo mzdy úpadcu za 10/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
EUR 462,96
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,

22

zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu za 10/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
EUR 10,34
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,

23

zrážka zo mzdy úpadcu za 11/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
EUR 376,55
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,

24

zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu za 11/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
EUR 10,34
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,

25

zrážka zo mzdy úpadcu za 12/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
EUR 468,89
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,
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zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu za 12/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
EUR 10,34
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,

26

K003093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Birošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Dražobník: Mgr. Peter Žoldoš, správca
so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice

Navrhovateľ dražby: Mgr. Peter Žoldoš, správca
značka správcu: S1794
so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice
správca majetku úpadcu:
Eva Birošová
nar.: 30.11.1956
bytom: Čerešňová 5, 080 01 Prešov
Dátum konania dražby: 4.4.2017
Čas otvorenia dražby: 9:00 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Pavol Dorič, PhD. notár, so sídlom Hlavná 40 – Vitézov dvor, 040 01
Košice
Opakovanie dražby: prvá dražba
Predmet dražby: nehnuteľnosť
LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

7268

Prešov

Prešov

Veľký Šariš

Veľký Šariš

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:
Parcelné číslo
3985

Výmera /m2/
1403

Druh pozemku
Orná pôda

Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1.
Opis predmetu dražby: Orná pôda, parc. č. 3985, výmera: 1403 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich:
Poznámka:
P 470/2016 – Uznesenie 2K/15/2016-100 zo dňa 12.08.2016, Okresný súd Prešov vo veci navrhovateľa – veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol:
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eva Birošová, nar. 30.11.1956, bytom Čerešňová 5, 080 01 Prešov
ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejovce, na parc. C KN 3985,
žiadosť o zápis poznámky od JUDr. Ing. Anna Žoldošová, uverejnené v OV dňa 18.8.2016 OV 160/2016 (K019067)
zo dňa 16.9.2016 – 968/16
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.11.2016 bola odvolaná JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Staničná 9, 059
51 Poprad – Matejovce z funkcie správcu úpadcu, a do funkcie správcu majetku úpadcu bol ustanovený Mgr. Peter
Žoldoš, Žriedlová 3, 040 01 Košice.
ČASŤ C: ŤARCHY:
P-225/10 Exekučný príkaz na zriadenie exek. záložného práva EX 02815/2009 na parc. EKN 3656/2 na vlastníka
Birošová Eva r. Tomášová v podiele 2/320 (s.e. JUDr. Ing. Štefan Hrebík, Dukelských hrdinov 6, Malacky)
(parcela:3985)
P1-272/00, rozhod. o urc. zal. prava c. 724/210/53970/00-Kov pre DU Prešov I, Hviezdoslavova 7, Prešov na podiel
Evy Birošovej. (724/310/60708/2000 (Dani)-279/01 Z 3940/00 oznam.o nadobud. pravoplat, rozhod. 724/
/310/60708/2000 (Dani)-279/01 (parcela: 3985)
Z-2684/2012, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením ex.zálož.práva Ex 500/2008 na 8/320 vlastníčky
Evy Birošovej (s.e.JUDr.Michal Kešeľak, Mlynská 2, Spišská Nová Ves) (parcela: 3985)
Z-1205/2014,
Rozhodnutie
DÚ
Prešov,
Hviezdoslavova
7
o
zriadení
záložného
č.9700502/5/4148310/2013/Pok na podiel 1/1 vlastníčky pod B1- Evy Birošovej z parc.CKN 3985.

práva

Uloženie záväzného pokynu:
Dňa 27.01.2017 bol do kancelárie správcu Mgr. Petra Žoldoša doručený záväzný pokyn na speňaženie
nehnuteľného majetku úpadcu zapísaný v súpise oddelenej podstaty: Nehnuteľnosť; Pozemok – parcela registra
,,C“ č. 3985, zapísaná na LV č 7268, katastrálne územie Veľký Šariš od Slovenská republika – Daňový úrad Prešov,
v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 055, ako
príslušný orgán v postavení zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty.
Odhadná cena: 483,75 EUR
Najnižšie podanie: 483,75 EUR
Minimálne prihodenie: 100,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 100,00 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou
kartou.
Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Eva Birošová, IBAN: SK85 1100 0000 0029 3912 8268, SWIFT (BIC):
TATRSKBX, vedený v Tatra banke, a.s., variabilný symbol (VS): 7268 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
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Dražobnú zábezpeku možno zložiť do 31.3.2017.
Doklad, preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej
zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí
v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej
príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa
zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady
opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie
dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre
náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skončenia dražby na účet
dražobníka, číslo úctu IBAN: SK85 1100 0000 0029 3912 8268, SWIFT (BIC): TATRSKBX, vedený v Tatra banke,
a.s., variabilný symbol (VS): 7268 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej
vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Zloženie dražobnej zábezpeky plat. kartou alebo šekom:
Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 151ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého
záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Obhliadka predmetu dražby/dátum a čas:
Obhliadka 1: 15.03.2017 o 09:00 hod.
Obhliadka 2: 16.03.2017 o 09:00 hod.
Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred Mestským úradom Veľký Šariš.
Nehnuteľnosť- pozemok, parcely registra ,,C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č. 3985, výmera 1403 m2, orná
pôda, zapísaná na LV č. 7268, Okres: Prešov, Obec: Veľký Šariš, Katastrálne územie: Veľký Šariš. Bližšie
informácie a pokyny Mgr. Peter Žoldoš, správca, kontakt: +421 905 350 865, e-mail: zoldosmail@gmail.com.
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Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 93 ods. 2, zákona č. 5/2007 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ak sa
speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré v
poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane prednostného
zabezpečovacieho práva.
V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Notársky úrad – JUDr. Pavol Dorič, Hlavná 40 – Vitézov dvor, 040 01 Košice
Poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Toto právo 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. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby
sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. 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 keď 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 v znení neskorších predpisov
a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Košiciach, dňa 7.2.2017
za Dražobníka a Navrhovateľa dražby:
_______________________________
Mgr. Peter Žoldoš
správca majetku úpadcu
Eva Birošová

K003094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Mácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňova 19, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1969
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

B.F.B. správcovská, v.o.s.
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/57/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/57/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
V konkurznej veci úpadcu, Jana Mácová, nar. 14. 7. 1969, bydliskom SNP 70/28, 018 51 Nová Dubnica, v súlade
s Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 14. 2. 2014, č.k. 28K/57/2012 - 201, organizujeme dražbu majetku
úpadcu patriaceho do oddelenej podstaty veriteľa: ECO -ENERGIA CONSULTING s.r.o., IČO: 44 816 944,
Dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra.
Dražobník a navrhovateľ dražby: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, zapísaná v Obchodnom registri OS
Trnava, oddiel Sr, vložka č. 10064/T, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1220, Radlinského 50, 921 01
Piešťany, sídlo kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, konajúca prostredníctvom spoločníka,
JUDr. Andreja Fialu,
správca úpadcu: Jana Mácová, nar. 14. 7. 1969, SNP 70/28, 018 51 Nová Dubnica.
Miesto konania dražby: Advokátska kancelária JUDr. Martiny Mrázovej, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava.
Dátum a čas otvorenia dražby: 16. 3. 2017, 10:00 hod.
Opakovanie dražby: nie (prvá dražba).
Označenie predmetov dražby: Súbor nehnuteľných vecí, a to parciel registra "C" vo výlučnom vlastníctve úpadcu,
Jany Mácovej, vedených na liste vlastníctva č. 2446 Okresného úradu Bratislava, okres Bratislava IV, obec
Bratislava, m. č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves:
katastrálne územie

číslo LV

parcelné číslo

druh pozemku

výmera

spoluvlastnícky podiel

Karlova Ves

2446

1908/1

záhrady

437 m2

1/1

Karlova Ves

2446

1908/5

zastavané plochy a nádvoria

139 m2

1/1

a stavby:
katastrálne územie

číslo LV

súpisné číslo

druh stavby

na parcele číslo

spoluvlastnícky podiel

Karlova Ves

2446

3375

rodinný dom

1908/5

1/1

Karlova Ves

2446

3375

rodinný dom

1909/2

1/1

Opis predmetov dražby a ich stavu: Rodinný dom sa nachádza v intraviláne Hlavného mesta SR Bratislava,
katastrálne územie Karlova Ves, na ulici Nad lúčkami č. o. 28. Okolie z východnej a západnej strany tvoria rodinné
domy, z južnej strany je bytový dom. Dom je samostatne stojaci, postavený v svahovitom teréne so sklonom na
severovýchod. Dom s jednou bytovou jednotkou má dobré dispozičné riešenie a nadštandardné materiálové
vybavenie. Obsahuje jedno podzemné a dve nadzemné podlažia, zastrešený je valbovou strechou. Dom je
napojený na verejný rozvod vody, kanalizáície, elektriny a slaboprúdu. Prístup je zo spevnenej komunikácie. Dom
sa začal užívať v roku 2003.
Stavba rodinného domu je čiastočne postavená na cudzom pozemku - parc. č. 1909/2, LV č. 46, k. ú. Karlova Ves,
vlastníka: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. I. podzemné
podlažie je vybudované len pod stredovou časťou domu. Obsahuje schodište, pivnicu - fitness miestnosť, kotolňu,
sklad a práčovňu. Z fitnes miestnosti je východ do dvora na severovýchod. I. nadzemné podlažie obsaduje hlavný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sklad a práčovňu. Z fitnes miestnosti je východ do dvora na severovýchod. I. nadzemné podlažie obsaduje hlavný
vstup do domu, v ktorom je aj prepojenie na spojovaciu chodbu do garáže (garáž je postavená na cudzom
pozemku). V južnom rohu sa nachádza šatník, technická miestnosť a samostatné WC, pozdĺž západnej strany je
schodisko (nástupné rameno je vyhotovené ako rampa, výstupné ako schodisko s predĺženými stupňami). Pod
schodiskom je kuchyňa a komora. V severovýchodnej časti domu je obývacia izba funkčne spojená s jedálňou. Z nej
je východ na balkón a spojovacím mostíkom na terasu (terasa je postavená na cudzom pozemku). Nad časťou
obývačky nie je strop - priestor je otvorený až do krovu. II. nadzemné podlažie obsahuje tri samostatné izby,
kúpeľňu a chodbu. Izby orientované do ulice majú samostatné šatníky, presvetlené sú do loggií, ktoré sa
nachádzajú z juhovýchodnej a severozápadnej strany domu.
Dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou, osadený v priemernej hĺbke nad
1,00 m so zvislou hydroizoláciou. Obvodové a nosné steny sú na podzemnom podlaží monolitické železobetónové,
inak murované z tehál POROTHERM. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zateplovacím systémom. Deliace
konštrukcie sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú monolitické s rovným
podhľadom. Strecha je valbová, krov hambálkový, krytina na streche betónová škridla Bramac. Klampiarske
konštrukcie strechy sú z medeného plechu, parapety z hliníkového a medeného plechu. Fasádna omietka je
silikátová. Schodisko je oceľové, nástupné rameno je vyhotovené ako drevená rampa, výstupné rameno má stupne
s povrchom z drevených parkiet. Vnútorné dvere sú drevené a hliníkové. Okná na celom dome sú hliníkové s
prerušeným tepelným mostom a s izolačným dvojsklom. Vykurovanie je ústredné elektrické podlahové, zdrojom
tepla je elektrický kotol so zásobníkom teplej vody, Rozvody studenej a teplej vody sú z plast - hliníkových rúrok,
kanalizácia liatina + plastové rúry. Elektroinštalácia - medené celoplastové káble, plastová rozvodnica s ističmi,
zásuvkový okruh 230 V a 400 V, zabezpečovací systém a televíznym rozvod pod omietkou, bleskozvod - vodič
FeZn. Na stavebných konštrukciách domu sa začínajú prejavovať vady (napr. v časti podlahy nefunkčné podlahové
elektrické vykurovanie, zatečenie stien v šatníku, neošetrená podlaha balkóna). Dom sa prestal obývať 31. 3. 2015.
Dom je odpojený od dodávok energií a vody.
Plot od ulice Nad lúčkami má betónový základ, monolitickú podmurovku a výplň, obloženú mramorovým obkladom.
V plote sú vstupné vrátka – hliníkové, dvojkrídlové dvere s plnou nepriehľadnou výplňou. Vodovodná prípojka je
napojená na verejný vodovod z ulice Nad lúčkami, Vedie cez pozemky parc. č. 1674/83 a 1908/1. Materiál: potrubie
rPE 32. Vodomerná šachta je na parc. č. 1908/1. Je z betónovej konštrukcie s liatinovým poklopom. Kanalizačná
prípojka je napojená na verejnú kanalizáciu v ulici Lackova. Vedie cez parc. č. 1908/1, 1909/2, 1674/255
a 1674/259. Materiál: potrubie PVC 150. Kanalizačné šachty sú situované v trase kanalizačnej prípojky na parc. č.
1908/1. Materiál: betónové prefabrikované skruže opatrené liatinovým poklopom. Elektrická prípojka je zemná
a vedie cez parc. č. 1908/1 a 1909/2. Spevnená plocha je situovaná v západnej časti parc. č. 1908/1, materiál:
betónová zámková dlažba. Oporné múry sú na parc. č. 1908/1, materiál: monolitický pohľadový betón. Vonkajšie
schody na terén na parc. č. 1908/1 sú z monolitického betónu. Bazén na parc. č. 1908/1 je situovaný do záhrady. Je
z monolitickej betónovej konštrukcie potiahnutej bazénovou fóliou.
Pozemky sú situované v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava, m. č. Karlova Ves. Situované sú medzi
ulicami Nad lúčkami a Lacková. Terén je svahovitý, s prístupom na asfaltovú komunikáciu a na inžinierske siete.
Označenie práv a záväzkov na predmetoch dražby: Poznámky: Začatie súdneho konania na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn.: 21C/111/2010, P2- 581/10.
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby, dražobníkom je MH Estate, spol. s.r.o. (IČO: 36 786 047), P2-812/10.
Predbežné opatrenie spočívajúce v povinnosti záložného veriteľa - ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., zdržať sa
výkonu záložného práva zapísaného pod V-26702/09 až do právoplatného skončenia konania vo veci samej podľa
rozhodnutia Okresného súdu BA I, sp. zn. 21C 111/10-53 zo dňa 28. 9. 2010, vykonateľné 4. 10. 2010, P1-1982/10.
Vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa Uznesenia o vyhlásení konkurzu č. 28K/57/2012 zo dňa 02. 01.
2013, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 09. 01. 2013, správcom konkurznej podstaty je B.F.B. správcovská,
v.o.s. (IČO: 36 832 006), P-79/13.
Ťarchy: Por.č.1. Záložné právo v prospech ECO - ENERGIA CONSULTING s.r.o., (IČO: 44 816 944) na rodinný
dom so súpisným číslom 3375 na parcele č. 1909/2 a 1908/5 a na pozemky parcela č. 1908/1 a 1908/5, podľa
V-26702/2009 zo dňa 30. 11. 2009.
Všeobecná hodnota majetku: 460 000,00 EUR
Najnižšie podanie: 460 000,00 EUR
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Minimálne prihodenie: 2 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 46 000,00 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku na účet úpadcu
zriadeného za účelom konkurzu, vedenom vo VÚB, a.s., č. účtu v IBAN: SK42 0200 0000 0019 9835 2257.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť v hotovosti, platobnou kartou alebo šekom.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu účastníka dražby o prevode sumy dražobnej
zábezpeky v prospech účtu č. SK42 0200 0000 0019 9835 2257, originál potvrdenia banky o vklade sumy vo výške
dražobnej zábezpeky na č. účtu SK42 0200 0000 0019 9835 2257.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal
vydražiteľom, na ním určený účet, a to bezodkladne po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná
zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný doplatiť cenu dosiahnutú vydražením na účet
úpadcu zriadeného za účelom konkurzu, č. účtu: SK42 0200 0000 0019 9835 2257, do 15. dní od skončenia dražby,
ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
Dátumy a čas obhliadky predmetov dražby: Obhliadku je možné vykonať dňa 7. 3. 2017 o 10:00 hod. alebo dňa 9.
3. 2017 o 10:00 hod.
Podmienky odovzdania predmetov dražby vydražiteľovi: Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k
predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie
predmetu dražby písomne potvrdí.
Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok
uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o
odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby,
dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane
príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Ak ide o prechod práv voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe
oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.
Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa
považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s
predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a
zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: Podľa § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k
majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
Podľa § 30 zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov práva osôb vyplývajúce z vecných bremien
viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce
na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v
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na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v
ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára: JUDr. Juraj Šikuta, Alžbetínske námestie 328/6, 929 01 Dunajská
Streda.
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
(§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov) 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.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa § 21 odseku 2 zákona č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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.
Nitra 7. 2. 2017
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Úpadca Martin Bielik – REX, 922 21 Ducové 169, IČO: 37 473 689
sp. zn. 23K/30/2016
Nehnuteľnosť zapísaná na Okresnom úrade Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 575, obec
Ducové, katastrálne územie Ducové, byt č. 1, nachádzajúci sa na prízemí v bytovom dome, bytový dom
postavený na parc. č. 92, súpisné číslo 169, vchod 0, prízemie, byt č. 1 a spoluvlastnícky podiel vo veľkosti
93/186 vzhľadom k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, súpisová hodnota
30.000,- Eur
JUDr. Eva Kresl, 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

119

Obchodný vestník 29/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

K003096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO-KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/5/2016.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/5/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania 3. Zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka:

AGRO-KUSTRA, spol. s r.o., Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO:34 116 681

spisová značka: 2R/5/2016
miesto konania: Tomášikova 17, Bratislava, zasadačka, 2 poschodie.
dátum konania: 03.02.2017
začiatok zasadnutia: 14:00 hod.

Prítomní:
1. za dlžníka:
2. reštrukturalizačný správca: Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. – JUDr. Tomáš Suchý, komplementár
3. členovia veriteľského výboru:

a. S Slovensko, spol. s r.o., Tomášikova 17, 821 02 Bratislava, IČO: 35 812 419, veriteľ č. 59 s počtom
hlasov 2 916 152
b. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, IČO:
64 948 242, veriteľ č. 73 s počtom hlasov 613 277
c. AGRALL s.r.o., Hlavná 504, Bajč, IČO: 44 874 774, veriteľ č. 3 s počtom hlasov 332 646

Program:
1. Otvorenie
2. Rozprava o predloženom prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej „RP“)
3. Hlasovanie o prepracovanom reštrukturalizačnom pláne podľa ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR)
4. Žiadosť o zvolanie schvaľovacej schôdze
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4. Žiadosť o zvolanie schvaľovacej schôdze
5. Záver

1. Otvorenie

Schôdzu veriteľského výboru otvoril predseda VV, ktorý privítal prítomných členov veriteľského
výboru, reštrukturalizačného správcu a dlžníka. Predseda VV skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru sa
koná na základe ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR a v lehote tu uvedenej. Predkladateľ plánu predložil dňa 02.02.2017
záverečný návrh RP v prepracovanom znení. Predseda VV v zákonnej lehote zvolal zasadnutie veriteľského výboru
na rozpravu o predloženom návrhu RP v prepracovanom znení.

Predseda VV vzhľadom na prítomnosť 3 členov veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR. Zároveň prítomných informoval, že podľa ustanovenia §
128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy
členov veriteľského výboru prepočítajú podľa sumy ich zistených pohľadávok.

2. Rozprava o predloženom návrhu RP v prepracovanom znení

Predseda VV otvoril rozpravu o predloženom návrhu RP v prepracovanom znení a vyzval prítomných, aby
predniesli svoje výhrady k predloženému návrhu RP.

Veriteľ č. 59 - S Slovensko, spol. s r.o.
·

súhlasí s predloženým návrhom RP v prepracovanom znení bez výhrad.

Veriteľ č. 73 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
·

súhlasí s predloženým návrhom RP v prepracovanom znení bez výhrad.

Veriteľ č. 3 - AGRALL s.r.o.
·

súhlasí s predloženým návrhom RP v prepracovanom znení bez výhrad.

3. Hlasovanie o RP
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Členovia veriteľského výboru v rozprave nepredniesli žiadne výhrady k predloženému návrhu RP v prepracovanom
znení, a tak predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o návrhu na
prijatie uznesenia veriteľského výboru, ktorým veriteľský výbor schváli návrh RP v prepracovanom znení.

Prítomní členovia hlasovali nasledovne:

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

Veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie č. 1:

,,Veriteľský výbor dlžníka v zmysle § 144 ods. 1 ZKR prijal uznesenie, ktorým jednohlasne schvaľuje
predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka v prepracovanom znení.“

4. Žiadosť o zvolanie schvaľovacej schôdze

Podľa ustanovenia § 144 ods. 3 ZKR ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada
správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského
výboru, aby hlasovali o žiadosti o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Prítomní členovia hlasovali nasledovne:

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

Veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie č. 2:

,,Veriteľský výbor dlžníka žiada reštrukturalizačného správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.“

5. Záver

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

122

Obchodný vestník 29/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.02.2017

Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a o 15:00
hod zasadnutie ukončil.

V Bratislave dňa 18.01.2017

_________________________________________
Predseda veriteľského výboru
S Slovensko, spol. s r.o.,
Ing. Peter Magdin - prokurista

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
reštrukturalizačný správca
JUDr. Tomáš Suchý - komplementár

Prílohy:
-

prezenčná listina z 3. zasadnutia veriteľského výboru
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K003097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
Úpadca Martin Bielik – REX, 922 21 Ducové 169, IČO: 37 473 689
Zabezpečený veriteľ - ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratislava, IČO: 35 704 713
sp. zn. 23K/30/2016
motorové vozidlo značky Renault Laguna G/KGCG/KGCGB6, AC kombi, šedá metalíza, rok výroby 2007, EČV: PN
696 BM, VIN: VF1KG0G0626005391, súpisová hodnota 4.000,- Eur
JUDr. Eva Kresl, správca

K003098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014 - S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY

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

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

Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
Označenie dražobníka a licitátora
JUDr. Ján Čipka, správca, kancelária správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Pri dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.

V Hnúšti, dňa 7. februára 2017
Dražobník a licitátor: JUDr. Ján Čipka

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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K003099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
Úpadca Martin Bielik – REX, 922 21 Ducové 169, IČO: 37 473 689
Zabezpečený veriteľ 1. v poradí - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005
sp. zn. 23K/30/2016
1. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ vzhľadom k celku k nehnuteľnosti zapísanom na Okresnom úrade
Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 539, obec Ducové, katastrálne územie Ducové,
evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, označený ako parc. č. 92, o výmere 150 m2,
zastavané plochy a nádvoria, súpisová hodnota 900,- Eur
2. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ vzhľadom k celku k nehnuteľnosti zapísanom na Okresnom úrade
Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 539, obec Ducové, katastrálne územie Ducové,
evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, označený parc. č. 93, o výmere 34 m2, zastavané
plochy a nádvoria, súpisová hodnota 300,- Eur
3. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ vzhľadom k celku k nehnuteľnosti zapísanom na Okresnom úrade
Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 539, obec Ducové, katastrálne územie Ducové,
evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, označený parc. č. 94, o výmere 414 m2, orná
pôda, súpisová hodnota a 700,- Eur
4. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ vzhľadom k celku k nehnuteľnosti zapísanom na Okresnom úrade
Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 539, obec Ducové, katastrálne územie Ducové, označený
ako garáž, postavená na parc. č. 93, bez označenia súpisným číslom, samostatne stojaca garáž, súpisová
hodnota 2.700,- Eur
JUDr. Eva Kresl, správca

K003100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014 - S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľuboš Švolík, nar. 1.4.1967, bytom Dukelských hrdinov 13/3,
965 01 Žiar nad Hronom, ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení
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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965 01 Žiar nad Hronom, ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 v
zastúpení Consumer Finance Hodling a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130 číslo
6704017034 zo dňa 20.2.2015 a upresnenia záväzného pokynu číslo 6704017034 zo dňa 9.11.2016 v zmysle § 17
zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:

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

B. Miesto konania dražb
Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
Dátum konania dražby: 27. februára 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Opakovaná dražba, tretie kolo dražby

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

D. Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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E. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16

F. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.

G. Najnižšie podanie:
Je 80 % všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti t.j. 10.800,- € s možnosťou zníženia na úroveň 75 % tejto hodnoty.
Minimálne prihodenie alebo zníženie: 200,- EUR
H. Dražobná zábezpeka: 10 % najnižšieho podania t.j. 1.080,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo SK97 0200
0000 0028 9749 4998 vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 2512014 pred konaním
dražby. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky skončí otvorením dražby.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky : Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky alebo originál dokladu o vklade finančných prostriedkov na účet dražobníka. Účastník bude
pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby.

I. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo SK97 0200 0000 0028 9749 4998 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 2512014 a to do 15 dní odo dňa dražby

J. Ohliadka predmetu dražby
Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia a termín ohliadky si dohodnú na tel.č. 047/5422698 pondelok až piatok od 8,30
hod-11,30 hod a od 14,00 hod do 16,00 hod, prípadne e-mailom na adresu advokat@hnusta.org
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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K. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby udelením príklepu.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa a k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
L. Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Magdaléna Valušová
Notársky úrad, Železničná 21, Rimavská Sobota

M. Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. Ak súd určí dražbu za neplatnú účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.

V Hnúšti, dňa 7. februára 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

K003101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Úpadca Martin Bielik – REX, 922 21 Ducové 169, IČO: 37 473 689
Zabezpečený veriteľ 2. v poradí - SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava
sp. zn. 23K/30/2016
1. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ vzhľadom k celku k nehnuteľnosti zapísanom na Okresnom úrade
Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 539, obec Ducové, katastrálne územie Ducové,
evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, označený ako parc. č. 92, o výmere 150 m2,
zastavané plochy a nádvoria, súpisová hodnota 900,- Eur
2. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ vzhľadom k celku k nehnuteľnosti zapísanom na Okresnom úrade
Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 539, obec Ducové, katastrálne územie Ducové,
evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, označený parc. č. 93, o výmere 34 m2, zastavané
plochy a nádvoria, súpisová hodnota 300,- Eur
3. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ vzhľadom k celku k nehnuteľnosti zapísanom na Okresnom úrade
Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 539, obec Ducové, katastrálne územie Ducové,
evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, označený parc. č. 94, o výmere 414 m2, orná
pôda, súpisová hodnota a 700,- Eur
4. Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ vzhľadom k celku k nehnuteľnosti zapísanom na Okresnom úrade
Piešťany, odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. 539, obec Ducové, katastrálne územie Ducové, označený
ako garáž, postavená na parc. č. 93, bez označenia súpisným číslom, samostatne stojaca garáž, súpisová
hodnota 2.700,- Eur
JUDr. Eva Kresl, správca

K003102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANDALUZIANA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 585 084
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: ANDALUZIANA, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
00 585 084, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 32/B, 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

K003103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANDALUZIANA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 585 084
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: ANDALUZIANA, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
00 585 084, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 32/B, 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 13.04.2017 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

K003104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu HS-INGREAL a.s.
v konkurze, sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36212156, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ

Por.
č.

Marek Baltes, Obchodná 107, Nižná
Myšľa, SR
1

Celková
suma

Poradie

Prednostná pohľadávka z reštrukturalizačného konania (§ 120
2.434,35 €
ods. 4 zákona)

Dátum
doručenia
3.2.2017

Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 6. februára 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K003105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Škrváňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1974
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Jana Škrváňová,
nar. 01.11.1974, bytom Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia §
28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ: Inšpektorát práce Banská Bystrica
Sídlo: Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica, IČO: 00 166 375
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

2.100,- eur
1
Neuplatnené
3/1
06.02.2017

Vo Zvolene, dňa 07.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K003106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čilek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1656/1, 927 05 Šaľa-Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/32/2016 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 6
iná majetková hodnota
popis
877,38 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 877,38 EUR
deň zapísania majetku
07.02.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K003107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Durajová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty 1

Zabezpečený veriteľ
Zabezpečovacie právo
Poradie
Zabezpečená pohľadávka

Špecifikácia

Československá obchodná banka, a. s. ,
IČO: 36 854 140
Michalská 18
815 63 Bratislava
Záložné právo
Prvé
S poradovým číslom 2
nehnuteľnosti na LV č. 175 pre kat. úz. Bečov
– parc. č. 185/8 – TTP o výmere 1665 m2
– parc. č. 185/9 – zast. - 33 m2
– parc. č. 185/10 – zast. - 15 m2
– parc. č. 185/11 – zast. - 30 m2
- parc. č. 185/12 - zast. - 50 m2
- parc. č. 185/13 - zast. - 146 m2
- parc. č. 185/14 - zast. - 74 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- parc. č. 185/14 - zast. - 74 m2
- parc. č. 185/15 - TTP - 50 m2
- Rodinný dom č. s. 47 na parc. č. 185/13, 185/14
- Podiel 1/1 nevyporiadane BSM úpadkyňa a Ing. Zdenko Duraj

Súpis oddelenej podstaty 2

Zabezpečený veriteľ
Zabezpečovacie právo
Poradie
Zabezpečená pohľadávka
Špecifikácia

Československá obchodná banka, a. s. ,
IČO: 36 854 140
Michalská 18
815 63 Bratislava
Záložné právo
Druhé
S poradovým číslom 2
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4680 kat. úz. Brezno
– byt č. 18 - vchod 9 – p. 7 – v podiele 1/1
– podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu v 6258/726201-inách
– nevyporiadané BSM - úpadkyňa a Ing. Zdenko Duraj

K003108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermánek Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 477 / 21, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/89/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/89/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, ako správca úpadcu Igor
Hermánek, nar.: 21.04.1964, bytom Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno – Ondrej nad Hronom v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 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 č. SK68 0900
0000 0051 2482 1313, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K003109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrváňová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 5512 / 99, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Simona
Škrváňová, nar.: 28.06.1987, bytom Uľanská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 26.01.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Poštová banka, a.s. 31 340 890 Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava 811 02 Slovenská republika 788,91 EUR

JUDr. Juraj Rybár, správca

K003110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermánek Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 477 / 21, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/89/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/89/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223,960 01 Zvolen ako správca úpadcu Igor
Hermánek, nar.: 21.04.1964, bytom Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno – Ondrej nad Hronom týmto v súlade s § 34
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva
prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa: 31.03.2017 o 09:00 hod. v sídle správcu na adrese: Stráž 223,
960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia veriteľov sa začína o 08:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia aj plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K003111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarčiak Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 206, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín ako správca
úpadcu Pavol Tatarčiak, nar.: 02.11.1980, bytom 023 14 Skalité 206 týmto v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa: 24.03.2017 o 09:00 hod. v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie,
veľká zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia aj plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K003112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartolo s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 725 725
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O NAHLIADANÍ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU

Predbežný správca dlžníka Bartolo s. r. o., so sídlom:, Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46 725 725, obchodná
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 82366/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 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 správcu:
polackova@poradenska.sk

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K003113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1443/35, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/31/2013 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/31/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu Ján Mucha, nar. 28.09.1973, bytom Cintorínska 1443/35, 951
15 Mojmírovce v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k
dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je k nahliadnutiu pre zástupcov veriteľov a veriteľov
pohľadávok proti všeobecnej podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zástupca veriteľov, a každý kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej 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.
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V Nitre dňa 06.02.2017

K003114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kulifaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1442/26, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 3033/31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2016 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
7 iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy 11-2016

263,25 zrážky zo mzdy za mesiac November 2016

Dôvod: § 67 ods. 1 písm. b)
Deň zapísania: 07.02.2017

8 iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy 12-2016

770,37 zrážky zo mzdy za mesiac december 2016

Dôvod: § 67 ods. 1 písm. b)
Deň zapísania: 07.02.2017

9 iná majetková hodnota

422,84 vratenie preplatku PROFICREDIT SLOVAKIA

Dôvod: § 67 ods. 1 písm. b)
Deň zapísania: 07.02.2017

K003115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bednárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 1143/28, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2016/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku č. 1: Iná majetková hodnota
Popis: Finančná hotovosť
Celková suma: 1.700,00 €
Súpisová hodnota majetku: 1.700,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 06.02.2017

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca
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