Obchodný vestník 31/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.02.2017

K003201
Spisová značka: 8K/52/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Dobeš, nar.
24.01.1961, bytom Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Jozefa Dudovičová, so sídlom kancelárie Pernecká 37, 841 04 Bratislava, zn.
správcu: S63 z funkcie správcu úpadcu Ivan Dobeš, nar. 24.01.1961, bytom Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava,
občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Ivan Dobeš, nar. 24.01.1961, bytom Bodrocká 5052/42,
821 07 Bratislava, občan SR, správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1636.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003202
Spisová značka: 3K/58/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HGV s.r.o., so sídlom Koceľova 9,
821 08 Bratislava, IČO: 35 683 953, správcom ktorého je Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821
08 Bratislava, značka správcu: S 1257, 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 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 €.
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 8.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003203
Spisová značka: 3K/23/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Schrack Technik s.r.o., Ivánska cesta 10/C, 821 04
Bratislava, IČO: 31610919, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Switch spol. s r.o., Štefánikova 94,
900 01 Modra, IČO: 35911247
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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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Switch spol. s r.o., Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35911247.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Anett Pirohár, Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn,
správcu: S1534.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
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.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
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 (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. 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 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).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
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je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,2v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

7. 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).
Obchodný vestník 31/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.02.2017
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. 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).
10. 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).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. 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 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003204
Spisová značka: 8K/70/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: U.M.I.MA. s.r.o., Jasovská 45, 851 07
Bratislava, IČO: 43 858 627, právne zast.: OK advokátska kancelária s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Cestovná agentúra BDT plus s.r.o., Kresánkova 9, 841 05
Bratislava, IČO: 31 398 154,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
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 vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003205
Spisová značka: 8K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Martišková, nar. 09.07.1976, Lotosová
1027/5, 900 45 Malinovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Andrea Martišková, nar. 09.07.1976,
Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Martišková, nar. 09.07.1976, Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: 1752.
Súd vyzýva 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.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 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).
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 (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. 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 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).
5. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
6. 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).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. 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).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. 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 CSP).
23. 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 ( § 166 ods.
2 ZKR ). 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 Bratislava I dňa 6.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K003206
Spisová značka: 4K/33/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SHIELD s.r.o., so sídlom Štefana
Majera 9, 841 06 Bratislava, IČO: 43 884 971, správcom ktorého je: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, značka správcu S1535, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: SHIELD s.r.o., so sídlom Štefana Majera 9, 841 06 Bratislava, IČO: 43
884 971, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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 7.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003207
Spisová značka: 4K/46/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miloslav Hruškovič, nar.
26.10.1978, bytom Schillerova 11, 811 04 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, S1406, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Miloslav Hruškovič, nar. 26.10.1978, bytom Schillerova 11, 811 04
Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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 8.2.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K003208
Spisová značka: 6K/19/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PACK SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Bieloruská 56, 821 06 Bratislava, IČO: 31 357 661, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1382, o návrhu správcu na schválenie čiastkového rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, v súlade s predloženým
návrhom správcu: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1382,
podľa nasledovného prehľadu:
na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate nezabezpečených veriteľov pripadá suma
14.107,30 Eur, z čoho pozostáva náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného
konania v sume 819,02 Eur, odmena správcu zo speňaženia majetku v sume 10.500 Eur a paušálna odmena
správcu v sume 2.788,28 Eur,
suma 116,50 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa DANDELION, s.r.o.,
so sídlom Zádvorie 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 417 939,
suma 21.531,65 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa DANDELION,
s.r.o., so sídlom Zádvorie 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 417 939.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003209
Spisová značka: 6K/56/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, IČO: 36 853 186, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KESAT, s.r.o., so sídlom
Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO: 36 236 420
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S 1554, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní, t. j. do 21.02.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003210
Spisová značka: 6K/10/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INTERLAN, a.s., so sídlom
Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava, IČO: 31 343 325, správcom ktorého je JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom
kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1441, 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 2.166,31 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 8.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003211
Spisová značka: 2K/33/2016
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 navrhovateľa - veriteľa
B.W.TRADE s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 296 091, zast. Mgr. Vojtechom
Jágerským, advokátom, so sídlom 960 01 Zvolen, Stráž 223 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho
dlžníka Ľuboš Jurášek, nar. 30.11.1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31, o odvolaní dlžníka proti
uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/33/2016-152 zo dňa 7. septembra 2016 takto
rozhodol
Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/33/2016-152 zo dňa 7. septembra 2016 zrušuje a vec vracia
okresnému súdu na ďalšie konanie.
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 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 15.12.2016
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, predsedníčka senátu
K003212
Spisová značka: 2R/7/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.,
so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, Mestská záhrada 5321, IČO: 36 206 091, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 29113/S, reštrukturalizačným správcom ktorého je JUDr.
Jaroslav Jakubčo, PhD., so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, o návrhu dlžníka na
potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom 979 01
Rimavská Sobota, Mestská záhrada 5321, IČO: 36 206 091, prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 20. 01. 2017.
II Súd u k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom 979 01
Rimavská Sobota, Mestská záhrada 5321, IČO: 36 206 091.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003213
Spisová značka: 2K/45/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Dorotovič, nar. 17. 05.
1962, bytom 976 37 Hrochoť, Na Brezinku 519/39, správcom ktorého je JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom
kancelárie Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 45/2014 - 106 zo dňa 11. 01. 2017 zrušil
konkurz pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 02. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003214
Spisová značka: 2K/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Viktor Lašut, nar. 17. 04. 1988, bytom 974 11
Banská Bystrica, Magurská 6436/33, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, 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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Deň vydania: 14.02.2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Viktor Lašut, nar. 17. 04. 1988, bytom 974 11
Banská Bystrica, Magurská 6436/33, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Viktor Lašut, nar. 17. 04. 1988, bytom 974 11 Banská Bystrica,
Magurská 6436/33.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Andreja Konkoľa,
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Š. Moyzesa 41.

so

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 čl. 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
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku konkurzu
Európskou centrálnou abankou
alebo
Národnou
bankou
Slovenska.
Ak
je
pohľadávka
uplatnená
v
mene,
ktorej
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 2911
ods. 5 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
mu budú písomnosti
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a reštrukturalizácie
Deň
vydania: 14.02.2017
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; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
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 08.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003215
Spisová značka: 2K/3/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku:
2K/3/2017
vo veci
navrhovateľa: Ing. Ján Snopko, bytom 974 01 Banská Bystrica, Mičinská cesta 34
proti
dlžníkovi: JUDr. Peter Škondej, nar. 21. 01. 1976, bytom 974 05 Banská Bystrica,
Nám. Ľ. Štúra č. 20
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 11. apríla 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa 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.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

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 prípade, že sa 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.
Obchodný vestník 31/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.02.2017
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Banská Bystrica 08. 02. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003216
Spisová značka: 2K/3/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku: 2K/3/2017
vo veci
navrhovateľa: Ing. Ján Snopko, bytom 974 01 Banská Bystrica, Mičinská cesta 34
a ním označeného veriteľa: 1. JUDr. Ivan Kotleba, 974 04 Banská Bystrica, Bagarova 22
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
proti
dlžníkovi: JUDr. Peter Škondej, nar. 21. 01. 1976, bytom 974 05 Banská Bystrica,
Nám. Ľ. Štúra č. 20
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 11. apríla 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JUDr. Peter
Škondej, nar. 21. 01. 1976, bytom 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 20,
a to:
veriteľa č. 1: JUDr. Ivan Kotleba, 974 04 Banská Bystrica, Bagarova 22
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 08. 02. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.

sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Obchodný vestník 31/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.02.2017
Banská Bystrica 08. 02. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003217
Spisová značka: 30K/7/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Mikolaj, nar.
12.07.1960, Edelényska 1995/50, 048 01 Rožňava o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi, JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S737, ku koncu druhého roka skúšobného obdobia sumu 2.040,- 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 povinný v priebehu druhého skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas druhého roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici druhého skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom druhého skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 6.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K003218
Spisová značka: 26K/12/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: STAVA IP spol. s r.o. Košice, so sídlom Vodárenská č. 2,
040 06 Košice, IČO: 31 654 878 o návrhu navrhovateľa: RVIMPEX, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040 01 Košice,
IČO: 44 913 354 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: RVIMPEX, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040
01 Košice, IČO: 44 913 354 namiesto pôvodného veriteľa: PEVA s.r.o., so sídlom Traťová 1/A, 040 18 Košice, IČO:
36 576 719 do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod poradovým č. 26/1 až 26/34.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 363 CSP).

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 31/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.02.2017

Okresný súd Košice I dňa 8.2.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K003219
Spisová značka: 31K/36/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: OV - Tip, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO: 36 819 000,
o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol

U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 22.11.2016, č.k. 31K/36/2016-51, na majetok
úpadcu: OV - Tip, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO: 36 819 000 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003220
Spisová značka: 31K/7/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Kačmarik, narodený: 14.05.1982,
bytom: Ruskov 341, 044 19 Ruskov, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice,
zn. správcu: S833.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003221
Spisová značka: 31K/17/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf Michalenko, narodený:
29.05.1975, trvale bytom: Rožňavská Baňa č. 153, 048 01 Rožňava, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie: Mlynská 28, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1687.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.2.2017
JUDr. Július Tóth,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 31/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.02.2017

K003222
Spisová značka: 31K/2/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: JÉMINÉ s. r. o. v likvidácii, bytom: Jazerná 1, 040 12
Košice, IČO: 44 484 437, v zastúpení: Anna Fabianová - likvidátor o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 24.01.2017:
-

Doložil Zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložil mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (likvidačnú účtovnú súvahu)
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/2/2017 vo vyššie stanovenej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 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)
Okresný súd Košice I dňa 8.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003223
Spisová značka: 31K/77/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Micsinszky, narodený:
14.10.1968, bytom: Hlavná 8, 049 55 Dlhá Ves, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Pribinova 8, 040 01 Košice,
zn. správcu: S715.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003224
Spisová značka: 32K/13/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová, nar.
11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, ktorého správcom je JUDr. Andrea Pállová, so sídlom
kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný
súdvestník
Nitra v 31/2017
právnej veci vyhlásenéhoKonkurzy
malého konkurzu
na majetok úpadcu: Mgr. Žaneta
Cseriová,14.02.2017
nar.
Obchodný
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, ktorého správcom je JUDr. Andrea Pállová, so sídlom
kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/13/2016-118 zo dňa 27.6.2016 na majetok úpadcu
Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, z r u š u j e po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003225
Spisová značka: 31K/46/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Eva Ivančíková, nar. 24.3.1976, bytom Tokajská
136/8, 949 11 Nitra, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, o
odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477,
odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 294,44 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Erik Solár, so sídlom
kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 415,41 eura
z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 102/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca

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

Deň vydania: 14.02.2017

K003226
Spisová značka: 31K/36/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Zuzana Bajzová, rod. Beniaková, nar. 11.8.1984,
bytom 951 43 Jelšovce 336, ktorého správcom je Podunajská konkurzná, k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60
Nána, o výmene správcu, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu Podunajská konkurzná, k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60, Nána S1645.
II. U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému
výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III. U s t a n o v u j e správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 14,
811 06 Bratislava, značka správcu S1752.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003227
Spisová značka: 1K/5/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: BUKÓZA PREGLEJKA a.s. v konkurze,
so sídlom Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 36 446 289, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so
sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva Mgr. Radovana Muziku, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné 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
K003228
Spisová značka: 1K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VODOSTAV Žalobín s.r.o., so sídlom: Žalobín 77, 094 03
Žalobín, IČO: 36 490 351 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VODOSTAV Žalobín s.r.o., so sídlom: Žalobín 77, 094 03 Žalobín, IČO:
36 490 351.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzného konania bráni
tomu,
aby sa niektorých
na majetok
tohona
istého
dlžníka
začalo
iné konkurzné konanie. Ak počas
a o zmene
a doplnení
zákonov
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Deň vydania: 14.02.2017

Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra

Okresný súd Prešov dňa 7.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K003229
Spisová značka: 1K/20/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Hrin, nar.
31.03.1959, bytom 067 24 Lukačovce 73, právne zast. advokátom Mgr. Radovanom Muzikom, so sídlom Štúrova 30,
066 01 Humenné, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080
01 Prešov, IČO: 47 254 122 o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 35
724 803, právne zast.: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 36 613 843 na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11, IČO: 35 815 256 voči úpadcovi: Jaroslav Hrin, nar. 31.03.1959, bytom 067 24
Lukačovce 73, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov v celkovej výške 606,46 eur na navrhovateľa EOS
KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 35 724 803.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K003230
Spisová značka: 1K/63/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viera Ťasková, nar. 22.02.1974,
bytom Lúčna 2717/32A, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, 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 Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viera Ťasková, nar. 22.02.1974,
bytom Lúčna 2717/32A, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K003231
Spisová značka: 1K/49/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Popivčák, nar.
26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2, 089 01 Svidník, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie
Hlavná 122, 080 01 Prešov, takto
rozhodol

odvoláva JUDr. Jána Surmu, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K003232
Spisová značka: 4K/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Gabčo, nar. 12.01.1949,
bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1,
066 01 Humenné, o podaní správcu, takto
rozhodol

určuje, že na podanie veriteľa: Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome HREBIENOK, so sídlom Okružná
767/57, 058 01 Poprad, IČO: 36 166 464, vo výške 5 595,15 eura doručené správcovi dňa 17.01.2017 sa prihliada
ako na prihlášku,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K003233
Spisová značka: 40K/57/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/57/2016
Okresný súd Trenčín

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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Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Gabriela Haková, nar. 26.12.1968
bytom Rozkvet 2061/128
017 01 Považská Bystrica

Vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod obchodným menom
Gabriela Haková - GABI
Nám. A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 938 475
nariaďuje pojednávanie
na deň 09.03.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Podľa § a101
ods. a1,doplnení
3 CSPniektorých
ak sa predvolaný
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zákonov nabez
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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.
Obchodný vestník 31/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.02.2017
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 7.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003234
Spisová značka: 40K/57/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/57/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa
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911 33 Trenčín

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Gabriela Haková, nar. 26.12.1968
bytom Rozkvet 2061/128
017 01 Považská Bystrica

Vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod obchodným menom
Gabriela Haková - GABI
Nám. A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 938 475
O návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 09.03.2017 o 9:00 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 Gabriela Haková
- GABI a to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

veriteľ č. 1: Slovenská arepublika
- Daňový úrad Trenčín
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
veriteľ č. 2: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
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na deň 09.03.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom
súde Trenčín
105, posch.1.
Obchodný
vestník
31/2017v miestnosti č. dv.Konkurzy
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.02.2017

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Gabriela Haková
- GABI a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
veriteľ č. 2: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
veriteľ č. 3: 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.
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 7.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003235
Spisová značka: 40K/52/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Ľubomíra Smatanová, rod.
Boželníková, nar. 28.08.1986, trvale bytom Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica, ktorého správcom je
JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o žiadosti
správcu na poukázanie zloženého nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Martine
Poláčkovej so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7,
911 01 Trenčín, značka správcu S1691, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu
zaevidovaného pod položkou reg. D19 108/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 7.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003236
Spisová značka: 40K/39/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Kolesár, nar. 23.04.1963, trvale
bytom Ulica B. Björnsona 445/1, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie
Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o žiadosti správcu na poukázanie zloženého
nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Vladimírovi
Fraňovi so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 80/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003237
Spisová značka: 40K/23/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martina Obžerová, nar. 10.11.1976,
trvale bytom Východná 989/4, 972 47 Oslany, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Petrovi Frajtovi so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070 sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Petrovi Frajtovi so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1070, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 43/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003238
Spisová značka: 40K/11/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980, trvale
bytom 958 03 Veľké Kršteňany 58, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46,
911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Danici Birošovej so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106 sa
priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 8.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003239
Spisová značka: 38K/21/2015

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rastislav Kotleba, nar.
06.01.1968, bydliskom 913 21 Trenčianska Turná 835, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Xénia
Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, na návrh správcu
uznesením č.k. 38K/21/2015-451 zo dňa 16.01.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 8.2.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K003240
Spisová značka: 40K/14/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ján Tehlár, nar. 18.07.1951,
trvale bytom Obchodná 909/21, 911 05 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom
kancelárie Ul. Matice slovenskej 17,
971 01 Prievidza, značka správcu S1559, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu
do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Mgr. Martinovi Hurtišovi so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu
S1559 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003241
Spisová značka: 36K/28/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: György Csörgö, nar. 08.09.1981, Vrbový rad 914/3,
930 05 Gabčíkovo, právne zastúpený: JUDr. Gergely Pšenák, so sídlom Štefánikova tr.15, 949 01 Nitra takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie č.k. 36K/28/2016-147, zo dňa 30.01.2017 - vo výroku, v časti označenia úpadcu,
ktorý má správne znieť:
,,Súd o d v o l á v a JUDr. Kvetoslavu Živčákovú, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01 Šamorín z funkcie
správcu úpadcu: György Csörgö, nar. 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930 05 Gabčíkovo.“
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
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 TRNAVA dňa 7.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003242
Spisová značka: 36K/8/2014

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o., IČO: 36 232
475, Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, správcom ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom Royova 9,
921 01 Piešťany, uznesením č.k.: 36K/8/2014 - 2237 zo dňa 10.01.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
18.01.2017, p o v o l i l v s t u p nového veriteľa: Grandstream Ltd., so sídlom Suite 3, Global Village, Juvan´s
Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelská republika, ID číslo spoločnosti 181730 namiesto pôvodného veriteľa:
STAVECO - stavebná, a.s, so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334 v rozsahu pohľadávok v
celkovej výške 2 447 189,78 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.2.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K003243
Spisová značka: 36K/8/2014

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o., IČO: 36 232
475, Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, správcom ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom Royova 9,
921 01 Piešťany, uznesením č.k.: 36K/8/2014 - 2241 zo dňa 10.01.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
18.01.2017, p o v o l i l v s t u p nového veriteľa: Grandstream Ltd., so sídlom Suite 3, Global Village, Juvan´s
Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelská republika, ID číslo spoločnosti 181730 namiesto pôvodného veriteľa:
MISTA INVEST s.r.o., so sídlom Vítězné náměstí 576/1,160 00 Praha 6, Dejvice, Česká republika, IČ: 037 81 348, v
rozsahu pohľadávok v celkovej výške 2 992 667,04 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.2.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K003244
Spisová značka: 36R/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KUPEX spol. s.r.o., so sídlom Jozefov Dvor 390, 919 42
Voderady, IČO: 31 399 347, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 18731/T,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: KUPEX spol. s.r.o., so sídlom Jozefov Dvor 390,
919 42 Voderady, IČO: 31 399 347, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
18731/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K003245
Spisová značka: 3K/7/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Andrea Pavčová, nar. 2.12.1975,
bytom Za dráhou 479/21, 034 01 Ružomberok, právne zastúpeného: JUDr. Zuzana Miadoková, advokátka,
Kalinčiakova 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 37 327 143, správkyňou ktorého je Ing. Gabriela Ďurmanová, so
sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správkyne na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 6.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003246
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MS - Spark s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava, IČO: 36 298
964 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MIKOMIX, spol. s r.o., so sídlom Družinská 897,
013 22 Rosina, IČO: 36 414 930, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: MIKOMIX, spol. s r.o., so sídlom Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO:
36 414 930.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Konkurzné konanie
sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
27možno v konkurze odporovať,
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003247
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Július Franček, nar. 12.11.1974, bytom
Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 02.02.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 02.02.2017 ,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 02.02.2017 a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 04.03.2017.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
11.04.2017 o 09.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa
na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, P.O.BOX 41, 850 05
Bratislava a Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava., že vo veci návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 11.04.2017 o 09.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č.
2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003248
Spisová značka: 5K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99
Bratislava, IČO: 35 730 978, právne zastúpený: Nosko & Partners s. r. o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO:
36 860 107, adresa na doručovanie: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Jozef Hančinský, nar. 27.08.1956, bytom: Stará Bystrica 697, 023 04 Stará Bystrica, podnikajúci pod
obchodným menom: Jozef Hančinský, s miestom podnikania Stará Bystrica 697, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 32 252
650, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Hančinský, nar. 27.08.1956, bytom: Stará Bystrica 697, 023 04 Stará
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hančinský, s miestom podnikania Stará Bystrica 697, 023 04
Stará Bystrica, IČO: 32 252 650.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K003249
Spisová značka: 5K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: E - M O N T, s.r.o., so sídlom:
Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 36395587, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: E - M O N T, s.r.o., so sídlom: Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 36395587,
predbežného správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka
je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby
táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

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 odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K003250
Spisová značka: 5K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ing. Radko Kravčuk, nar.
15.10.1966, bytom Karola Sidora 72, 034 01 Ružomberok (do 30.11.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Ing.
Radko Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok), o návrhu dlžníka na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ing. Radko Kravčuk, nar. 15.10.1966, bytom Karola Sidora
72, 034 01 Ružomberok (do 30.11.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom
podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok).
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu:., so sídlom kancelárie: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom
kancelárie: P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/21/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V konkurze môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo
súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej
veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie
právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie
takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní.niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene a doplnení
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje,30
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V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K003251
Spisová značka: 6K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Otto Šebesta, nar. 03.04.1967, trvale
bytom: Nálepkova 4040/24, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 04.11.2016,
vedený pod položkou registra 155/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

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

Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017

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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JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K003252
Spisová značka: 6K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Otto Šebesta, nar. 03.04.1967, trvale
bytom: Nálepkova 4040/24, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 7.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K003253
Spisová značka: 32K/24/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Eva Solčianska, nar.
22.12.1989, bytom Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce, ktorého správcom je Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom
kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
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vydania: 14.02.2017
22.12.1989, bytom Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce, ktorého správcom je Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom
kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Ing. Mgr. Štefana Kozára, so
sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 132,85 eura zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19
-53/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003254
Spisová značka: 22K/1/2016
Okresný súd Trenčín veci začatého konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti STANOX,
s. r. o. so sídlom Hlavná 591/114, 911 05 Trenčín, IČO 47 246 430, o návrhu obchodnej spoločnosti LADCE Betón, s.
r. o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO 31 333 389, pr. zást. JUDr. Marián Karásek - advokát, so
sídlom M.R. Štefánikova 136, 017 01 Považská Bystrica, na pristúpenie do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie veriteľa obchodnej spoločnosti LADCE Betón, s. r. o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07
Bratislava, IČO 31 333 389 do konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti STANOX, s. r. o.
so sídlom Hlavná 591/114, 911 05 Trenčín, IČO 47 246 430.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 10.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
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K003255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibenský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32k/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Tibenský, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra –
Dolné Krškany, SR v súlade s ustanovením §-u 98 odst. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
Schválený konečný rozvrh výťažku pre oddeleného veriteľa a nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu - oddelená podstata

60 920,00

Celková suma pohľadávok proti podstate

13 464,24

Rozdiel medzi výťažkom z oddelenej podstaty a pohľadávkami proti podstate

47 455,76

Suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa v 1. poradí

42 100,00

Suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa v 2. poradí

1 058,00

Zvyšok výťažku presunutý do všeobecnej podstaty úpadcu

4 297,76

P.č. Veriteľ

Debt
45. Collector,
s.r.o.

Percentuálne uspokojenie Zostatok prihlásenej sumy Suma
určená
na
Suma
Uspokojenie
z
rozvrhu
oddelenj po uspokojení z oddeleného rozvrh z všeobecnej
pohľadávok v € oddeleného veriteľa
podstaty
výťažku
podstaty

44600,07

42100,00

100,00%

2.500,07

2.500,07

Uznané záložné právo v 1. poradí oddeleného veriteľa Debt Collector, s.r.o. bolo uspokojené v plnom rozsahu, tzn.
vo výške 42.100,- Eur, čo je 100% uznaného záložného práva v 1.poradí. Rozdiel z prihlásenej výšky pohľadávky
v sume 2.500,07 Eur bude uspokojený z všeobecnej podstaty úpadcu pomernou čiastkou.
Oddelený rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa bol schválený oddeleným veriteľom v stanovenej lehote
správcom a následne bol rozvrh výťažku oddelenému veriteľovi vyplatený na bankový účet, ktorý bol ním
oznámený.

Nitre dňa 08.02.2017
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 784/17, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2016 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 2
Druh súpisovej zložky majetku: Finančný majetok
Popis súpisovej zložky majetku:
Nespotrebovaná časť preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu zloženého úpadcom na účet súdu pri
podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu - poukázaná súdom na účet správy podstaty v sume 381,06 EUR
Dôvod zapísania do súpisu: Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 381,06 EUR
Deň zapísania do súpisu: 08.02.2017

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K003257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAMON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 93, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 004 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K /21/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 K /21/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, správca úpadcu STRAMON, s. r. o., so
sídlom Južná trieda č. 93, 040 01 Košice, IČO: 44 004 231, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I
pod sp. zn. 30 K/21/2014, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 06.03.2017 o 09:00 hod. v kancelárii správcu s
nasledovným programom: 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania 3. Voľba
nového člena veriteľského výboru 4. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice dňa 09.02.2017
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K003258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty ku dňu 09.02.2017
Oddelená podstata 11
Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Tatra banka, a.s., sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO:
00 686 930
Zabezpečená pohľadávka a suma zabezpečenej pohľadávky : Pohľadávka vo výške 486.865,86 EUR vzniknutá
titulom Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 1865/2005 v znení jej dodatkov uzatvorenej medzi Tatra banka, a.s. ako
veriteľom a úpadcom ako dlžníkom dňa 23.09.2005.
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 38/T-1
Právny dôvod vzniku a druh zabezpečovacieho práva: záložné právo k nehnuteľnostiam zriadené na základe:
1.

Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku uzatvorenej dňa 23.09.2005 medzi Tatra banka, a.s.
ako záložným veriteľom a úpadcom ako záložným dlžníkom;
2. Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku uzatvorenej dňa 15.02.2007 medzi Tatra banka, a.s.
ako záložným veriteľom a úpadcom ako záložným dlžníkom.
Poradie zabezpečovacieho práva: zabezpečovacie právo v prvom a v druhom rade (vo vzťahu k parc. č.
3670/192 len v prvom rade).
ODDELENÁ PODSTATA 11
Tatra banka, a.s.
Zabezpečená pohľadávka vedená v zozname pohľadávok pod č. 38/T-1
Súpisová zložka
POZEMKY
P. Číslo parcely/stavba postavená Druh
pozemku/Popis Výmera
v m2/
Štát,
Obec, Spoluvlastnícky
LV č.
č. na parcele číslo
stavby
stavba súp. č.
Katastrálne územie
podiel
Zastavané
plochy
a
10
1. 3670/18
3572
SR, Žilina, Žilina
1/1
nádvoria
006
Zastavané
plochy
a
10
2. 3670/88
555
SR, Žilina, Žilina
1/1
nádvoria
006
Zastavané
plochy
10
3. 3670/115
230
SR, Žilina, Žilina
1/1
a nádvoria
006
Zastavané
plochy
10
4. 3670/159
744
SR, Žilina, Žilina
1/1
a nádvoria
006
Zastavané
plochy
10
5. 3670/178
283
SR, Žilina, Žilina
1/1
a nádvoria
006
Zastavané
plochy
10
6. 3670/183
133
SR, Žilina, Žilina
1/1
a nádvoria
006
Zastavané
plochy
10
7. 3670/192
910
SR, Žilina, Žilina
1/1
a nádvoria
006
Zastavané
plochy
10
8. 3670/241
659
SR, Žilina, Žilina
1/1
a nádvoria
006
Zastavané
plochy
10
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3670/244

10. 3670/246

11. 3670/253
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Zastavané
a nádvoria
Zastavané
a nádvoria

plochy

Zastavané
a nádvoria

plochy

plochy

407
71

2188

10
006
10
006
10
006

Deň vydania: 14.02.2017
SR, Žilina, Žilina

1/1

SR, Žilina, Žilina

1/1

SR, Žilina, Žilina

1/1

STAVBY
Výrobná
hala
súpisného čísla
Výrobná
hala
súpisného čísla
Výrobná
hala
súpisného čísla
Výrobná
hala
súpisného čísla
Výrobná
hala
súpisného čísla

12. 3670/18
13. 3670/241
14. 3670/244
15. 3670/246
16. 3670/253

bez
bez
bez
bez
bez

10
SR, Žilina, Žilina
006
10
SR, Žilina, Žilina
006
10
SR, Žilina, Žilina
006
10
SR, Žilina, Žilina
006
10
SR, Žilina, Žilina
006
1.038.500,00 EUR

-

SÚPISOVÁ HODNOTA SPOLU

Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty 11:

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

09.02.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty 11: § 79 ods. 1 ZKR – majetok tretej osoby
Súpis majetku oddelenej podstaty úpadcu Talise, a.s. v konkurze bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 6/2017
dňa 10.01.2017 v spojení s Obchodným vestníkom č. 14/2017 dňa 20.01.2017.
Veriteľ Tatra banka, a.s., IČO: 17 321 123, 00 686 930 Bratislava si do konkurzu prihlásil pohľadávku vo výške
486.865,86 EUR, pričom predmetná pohľadávka veriteľa Tatra banka, a.s. je zabezpečená majetkom tretej osoby,
a to majetkom obchodnej spoločnosti BECO, spol. s r.o., IČO: 44 629 281, sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina. Ide
o nehnuteľnosti, vedené Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor pre katastrálne územie Žilina na liste
vlastníctva č. 10006.
Podľa ustanovenia § 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, pred tým, ako
správca zapíše majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu do súpisu, je povinný vyzvať tretiu osobu, aby
do 30 dní od doručenia výzvy zaplatila k rukám správcu sumu rovnajúcu sa hodnote tohto majetku odsúhlasenú
dotknutými zabezpečenými veriteľmi alebo prihlásenú sumu zabezpečenej pohľadávky, do ktorej je zabezpečená,
ak je nižšia ako hodnota tohto majetku. Ak tretia osoba výzvu správcu splní, zabezpečovacie právo na majetku tretej
osoby zanikne; ak ju nesplní, správca zapíše majetok tretej osoby do súpisu.
Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s ustanovením § 79 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení správca konkurznej podstaty úpadcu Talise, a.s. vyzval dňa 03.01.2017 obchodnú
spoločnosť BECO, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina ako tretiu osobu, ktorej majetok zabezpečuje záväzky
úpadcu, aby v lehote 30 dní od doručenia tejto výzvy splatila k rukám správcu sumu zabezpečenej pohľadávky.
Lehota na plnenie správcovi uplynula dňa 08.01.2017 ( BECO, s.r.o. výzvu správcu prevzal dňa 09.01.2017).
Vzhľadom na skutočnosť, že tretia osoba výzvu správcu konkurznej podstaty úpadcu v zákonom stanovenej lehote
nesplnila, správca v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zapísal majetok obchodnej spoločnosti BECO, spol. s .ro. (ako tretej osoby), ktorý zabezpečuje
záväzky úpadcu Talise, a.s., do súpisu majetku úpadcu, a to do oddelenej podstaty 11 v prospech zabezpečeného
(oddeleného) veriteľa Tatra banka, a.s., Bratislava.
V Žiline dňa 09.02.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca
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K003259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Pišojová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpisová zložka majetku č. 49
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac december 2016 poukázaná zamestnávateľom NEWAYS SLOVAKIA, a.s. v
zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 10.01.2017 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: 4019099336/7500, IBAN:
SK90 7500 0000 0040 1909 9336
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 74,02 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:
JUDr. Karol Porubčin, správca

K003260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Želinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 128/70, 082 71 Krivany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 49/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 49/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Tarabčák, správca úpadcu Anton Želinský, nar. 9.10.1982, bytom Kostolná 128/70, 082 71 Krivany,
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JUDr. Jozef Tarabčák, správca úpadcu Anton Želinský, nar. 9.10.1982, bytom Kostolná 128/70, 082 71 Krivany,
zvoláva v zmysle § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na adrese : Hlavná 13,
Prešov, dňa 30.3.2017 o 9.00 hod., s týmto programom : 1. prezentácia, 2. otvorenie, 3. informácia správcu o
priebehu konkurzu a zisťovaní majetku, 4. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR, 5. voľba zástupcu
veriteľov, 6. rôzne, záver.
Pri prezentácii predložia veritelia alebo zástupcovia veriteľov oprávnenie konať v mene veriteľov plnomocenstvo
alebo poverenie na zastupovanie, doklad totožnosti a výpis z obchodného registra veriteľa.

K003261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakoš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 2391 / 6, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/27/2016 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Viliam
Bakoš, nar.: 05.01.1965, bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava – Staré Mesto , št. občan SR, týmto
v súlade s ust. §28 odst. 3 a 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších právnych
predpisov, zverejňuje zápis prihlášky pohľadávky, doručenej po základnej prihlasovacej lehote.
Veriteľ:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA , so sídlom 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paríž, Francúzsko,
zapísaná V parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2,
821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava J, oddiel: Po,
vložka č. 2990 B, od 1.7.2016 ako právny nástupca žalobcu CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, so
sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava.
Prihlásená suma: 1.536,77,-eura
V zmysle ustanovenia § 32 odst. 3 a 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
právnych predpisov, je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na
predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote uhradená kaucia za popretie každej pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K003262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakoš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 2391 / 6, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/27/2016 S1451
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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Okresný súd Bratislava I
4K/27/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Viliam
Bakoš, nar.: 05.01.1965, bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava – Staré Mesto , št. občan SR, týmto
v súlade s ust. §28 odst. 3 a 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších právnych
predpisov, zverejňuje zápis prihlášky pohľadávky, doručenej po základnej prihlasovacej lehote.
Veriteľ:
ČSOB Leasing, a.s. , so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 704 713,
v zastúpení GRIŠČIK & PARTNERS s.r.o., sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 893 893.
Prihlásená suma: 8.116,95 ,-eura
V zmysle ustanovenia § 32 odst. 3 a 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
právnych predpisov, je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na
predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote uhradená kaucia za popretie každej pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K003263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu CC Development s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Nám.
SNP 11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 695 734, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910
Zwettl, Rakúska republika, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok: 18,19,20,21,22.:
1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe zmluvy o podnájme za
obdobie 01/2017 poukázané od spoločnosti FORAX, s.r.o.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 360,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 2.2.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.02.2017

2. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe zmluvy o podnájme za
obdobie 02/2017 v čiastočnej úhrade poukázané od spoločnosti FORAX, s.r.o..
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 183,60 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 02.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Nájomné za obdobie od 01.01.2017-31.01.2017 poukázané od spoločnosti NASAN s.r.o.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 680,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 02.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K003264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Halbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 51/164, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Nehnuteľný majetok:

BYT / NEBYTOVÝ PRIESTOR :
popis: BYT

číslo LV:

obec: Handlová

súpisová hodnota:
20.400,- €
súp. č.: 164

3060

ulica: Partizánska

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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názov k.ú.: Handlová

parc. č.: 466

č. poschodia: prízemie

podiel na spol. častiach, zariad. a prísl.: 6710/71943

č. bytu/nebyt. priestoru: 2
deň zapísania: 02.02.2017

spoluvlastnícky podiel: 1/1 BSM
dôvod zapísania: majetok
deň vylúčenia:
podliehajúci konkurzu

Deň vydania: 14.02.2017
orient. č. vchodu: 51
podiel na pozemku/na
poz.:
6710/71943
štát: SR

priľahlom

Zabezpečený veriteľ:

Názov

Adresa

IČO

Číslo
pohľ.

zabezp.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, Bratislava 832 37

00151653

8

Zabezpečovacie právo

Právny dôvod vzniku

Zabezpečená pohľadávka

Výška
zabezp.
pohľadávky

Záložné právo, registrované Správou
Nesplatený úver poskytnutý Zmluvou
Zmluva o zriadení záložného práva
katastra Prievidza pod V2410/08 dňa
o splátkovom úvere č. 0373202764z 18.868,67 €
k nehnuteľnostiam z 15.4.2008
28.5.2008
15.4.2008

K003265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Halbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 51/164, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HNUTEĽNÁ VEC :
Predmet – názov

rok výroby

Osobné motorové vozidlo
Renault Megane EČ PD525CB, modrozelený

1997

cena :
250 €

SH:
250 €

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
celková suma:
mena:
súpisová hodnota:
663,88
EURO
663,88 €
právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
dlžník(meno, priezvisko alebo názov, bydlisko alebo sídlo, deň nar. alebo IČO):

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
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INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
obdobie:
12/2016

Deň vydania: 14.02.2017

súpisová hodnota:
184,08 €

V Trenčíne, 9.2.2017
JUDr. Darina Válková, správca

K003266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky
5
6

súp.

súpisová
hodnota

popis súpisovej zložky majetku

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
48,74 €
obdobie 11/2016
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
49,06 €
obdobie 12/2016

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

K003267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELAX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grunt č. 30, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 571 423
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/4/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/4/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, reštrukturalizačný
správca: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25 Medzev, IČO: 36 571 423., oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Vrátna 28, 040 01 Košice, v pracovných
dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese
areko.group@gmail.com.
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Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca

K003268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 832 006, značka
správcu S1220, oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu: Denisa Mazanová, nar. 6. 3. 1974, bytom M. R. Štefánika
51, 940 02 Nové Zámky, zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť mailom na: bfb@akfiala.sk alebo
telefonicky na č. 0948 966 771.
Nitra 9. 2. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K003269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Monika Lévárdyová,
bytom 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra,
č.k.:31K/19/2016, týmto oznamujeme, že druhé kolá dražby zverejnené v OV č. 13/2017 pod K001224 a pod
K001243 boli neúspešné.

K003270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Šmihulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2016 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Veronika Škodová, Phd., správca konkurznej podstaty úpadcu Alžbeta Šmihulová, nar. 04.12.1964,
bytom Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:
Pohľadávka z účtu

P. č. Č. účtu / IBAN

Popis

Mena Suma

2.

Peňažná hotovosť úpadcu zložená na účet

Eur

SK43 1111 0000 0011 5872 7001

·
·

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

Súpisová hodnota v Eur

1.700,00 1.700,00

25.01.2017
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca

K003271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELAX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grunt č. 30, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 571 423
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/4/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, reštrukturalizačný
správca: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25 Medzev, IČO: 36 571 423, ktorému Okresný súd Košice I
Uznesením zo dňa 18.01.2017, sp. zn. 26R/4/2016, zverejneným v OV č. 16/2014 zo dňa 24.01.2017 povolil
reštrukturalizáciu v súlade s ustanovením § 126 ZKR týmto zvoláva schôdzu veriteľov.
Deň a čas konania schôdze veriteľov: 30.03.2017 (štvrtok) o 8:30 hod. Prezentácia veriteľov začne o 8:00 hod..
Miesto konania schôdze veriteľov: Vrátna 28, 040 01 Košice (sídlo správcu)
Predmet rokovania schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver

Košice 9.2.2017
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca

K003272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUCHÉ MIESTO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 4, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 357 359
Obchodné meno správcu:
AB restructuring k.s.
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2013 S 1611
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka uplatnená prihláškou doručenou správcovi po
uplynutí
základnej
prihlasovacej
lehoty:
Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava.
Výška

prihlásenej

AB
Mgr. Alexej Vašek - komplementár

pohľadávky:

946,50,-

restructuring

K003273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vendelíska 1/a, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2014- S1231
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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Okresný súd Bratislava I
2K/30/2014
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
ROZVRH VÝŤAŽKU

Úpadca:
Správca:

Branislav Sedlák, nar. 13.11.1972, bytom Vendelíska 1/a, 841 01 Bratislava
Mgr. Boris Kotleba, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava

Sp. zn. súdu: 2K/30/2014, Okresný súd Bratislava I
Zn. správcu: S1231

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.09.2014, sp. zn. 2K/30/2014, bol na majetok úpadcu Branislava
Sedláka, nar. 13.11.1972, bytom Vendelíska 1/a, 841 01 Bratislava vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený: Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, zápis
v zozname správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1231 (ďalej len „Správca“), uznesenie
o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2014 dňa 12.9.2014.

II. Konkurzná podstata

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 214/2014 zo dňa 7.11.2014.

III. Určenie spôsobu speňaženia

Dňa 25.02.2015 som zástupcovi veriteľov Sociálna poisťovňa so sídlom ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
adresoval Žiadosť o uloženie záväzného pokynu ako postupovať pri speňažovaní majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 214/2014 zo dňa 07.11.2014.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na Zasadnutí zástupcu veriteľov dňa 17.03.2015 mi zástupca veriteľov uložil speňažiť súpisové zložky majetku –
hnuteľné veci spoločne ako jeden majetkový súbor vo verejnom ponukovom konaní podľa § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Dňa 15.04.2015 bola uzatvorená Kúpna
zmluva na prevod vlastníctva hnuteľných vecí medzi predávajúcim: Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Branislava
Sedláka a kupujúcim: Brigita Královičová, rod. Motyčková za kúpnu cenu 3.300,- EUR.

Dňa 04.03.2015 som spoločnosti Villa Rustica, s.r.o. adresoval ofertu na kúpu nehnuteľnosti špecifikovanej v OV č.
214/2014 – Súpise všeobecnej podstaty úpadcu pod č. 5 – v spoluvlastníckom podiele ½. Dňa 20.05.2015 bola
uzatvorená Kúpna zmluva na prevod vlastníctva nehnuteľnosti medzi predávajúcim: Mgr. Boris Kotleba, správca
úpadcu Branislava Sedláka a kupujúcim: Villa Rustica, s.r.o. za kúpnu cenu 940,- EUR.

Dňa 13.05.2015 som spoločnosti M.J.A.spol. s.r.o. adresoval ofertu na kúpu nehnuteľnosti špecifikovanej v OV č.
214/2014 – Súpise všeobecnej podstaty úpadcu pod č. 8 – v spoluvlastníckom podiele ½. Dňa 28.07.2015 bola
uzatvorená Kúpna zmluva na prevod vlastníctva nehnuteľnosti medzi predávajúcim: Mgr. Boris Kotleba, správca
úpadcu Branislava Sedláka a kupujúcim: M.J.A. spol., s.r.o. za kúpnu cenu 5.500.- EUR.

Dňa 22.01.2016 bolo v Obchodnom vestníku SR č. 248/2015 zverejnené Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku položky č. 13 a 14 vo vlastníctve tretej osoby Michele Sedlák, nar. 21.10.1971,
bytom Vendelínska 1/a, 841 01 Bratislava na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava I., č.k.
9Cbi/107/2014-41, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 05.01.2016 o neúčinnosti právneho úkonu. Následne dlžník,
aby predišiel speňažovaniu predmetnej nehnuteľnosti oznámil správcovi že vkladom na účet vysporiada všetkých
veriteľov vo výške 100% ako aj náklady konkurzného konania tiež vo výške 100% v celkovej sume 71.624,01 EUR.

IV. Pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti podstate, t.j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu prednostne pred
pohľadávkami konkurzných veriteľov, sú špecifikované v prílohe k rozvrhu a tvoria ich najmä:
· odmena a výdavky konkurzné správcu,
· daňové nedoplatky
· bankové poplatky a iné poplatky vynaložené pri správe a speňažovaní majetku úpadcu
. znalecké posudky
. notárske poplatky
. odmena z odporovateľného právneho úkonu
. kancelárske potreby
. ostatné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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B. VÝŤAŽOK

V čase od vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu bola speňažená nasledovná majetková zložka zaradená do
všeobecnej podstaty:

Popis speňaženej majetkovej zložky:

„Súbor majetku – hnuteľné veci“ bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 214/2014 zo dňa

07.11.2014.

Popis speňaženia:

Dňa 27.03.2015 bolo v Obchodnom vestníku č. 60/2015 vyhlásené 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu „Súbor majetku – hnuteľné veci“ patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v zmysle § 92 ods. 1
pism. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Súbor majetku – hnuteľné veci

O predaj vyššie uvedeného majetku formou verejného ponukového konania v čase do 09.04.2015 do 12:00 hod.
bola na adresu správcu doručená jedna ponuka. Vzhľadom k vyššie uvedenej skutočnosti správca konkurznej
podstaty v zmysle záväzného pokynu zo dňa 17.03.2015 súhlasil s predloženou ponukou záujemkyne Brigity
Královičovej, Húščavova 3, 841 01 Bratislava.

Výška výťažku: 3.300,- EUR

Dňa 04.03.2015 som spoločnosti Villa Rustica, s.r.o. adresoval ofertu na kúpu nehnuteľnosti špecifikovanej v OV č.
214/2014 – Súpise všeobecnej podstaty úpadcu pod č. 5 – v spoluvlastníckom podiele ½. Dňa 20.05.2015 bola
uzatvorená Kúpna zmluva na prevod vlastníctva nehnuteľnosti medzi predávajúcim: Mgr. Boris Kotleba, správca
úpadcu Branislava Sedláka a kupujúcim: Villa Rustica, s.r.o. za kúpnu cenu 940,- EUR.

Výška výťažku: 940,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňa 13.05.2015 som spoločnosti M.J.A.spol. s.r.o. adresoval ofertu na kúpu nehnuteľnosti špecifikovanej v OV č.
214/2014 – Súpise všeobecnej podstaty úpadcu pod č. 8 – v spoluvlastníckom podiele ½. Dňa 28.07.2015 bola
uzatvorená Kúpna zmluva na prevod vlastníctva nehnuteľnosti medzi predávajúcim: Mgr. Boris Kotleba, správca
úpadcu Branislava Sedláka a kupujúcim: M.J.A. spol., s.r.o. za kúpnu cenu 5.500.- EUR.

Výška výťažku: 5.500,- EUR

Dňa 22.01.2016 bolo v Obchodnom vestníku SR č. 248/2015 zverejnené Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku položky č. 13 a 14 vo vlastníctve tretej osoby Michele Sedlák, nar. 21.10.1971,
bytom Vendelínska 1/a, 841 01 Bratislava na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava I., č.k.
9Cbi/107/2014-41, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 05.01.2016 o neúčinnosti právneho úkonu. Následne dlžník,
aby predišiel speňažovaniu predmetnej nehnuteľnosti oznámil správcovi že vkladom na účet vysporiada všetkých
veriteľov vo výške 100% ako aj náklady konkurzného konania tiež vo výške 100% v celkovej sume 71.624,01 EUR.

Výška výťažku: 71.624,01,- EUR

C. POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

Pohľadávky proti podstate priradené ku všeobecnej podstate sú uvedené v prílohe.

Celková výška pohľadávok priradených ku všeobecnej podstate: 28.522,- EUR

D. ROZVRHOVÁ ČASŤ

D. I. Výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
SPOLU
Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate
SPOLU POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

81.364,01 EUR
81.364,01 EUR
28.522,00 EUR
28.522,00 EUR

NA VYPLATENIE VERITEĽOV

52.842,01 EUR

D. II. Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov

Veriteľ

IČO/RČ

Sociálna poisťovňa - ústredie

30 807 484

Ing. Roman Koplík

660809/6187 30.000,- EUR

N

56,78 30.000,- EUR

Slovenská konsolidačná, a.s.

35 776 005

1.832,47 EUR

N

3,47 1.832,47 EUR

904,93 EUR

N

1,71 904,93 EUR

14.052,48 EUR

N

26,59 14.052,48 EUR

N

3,22 1.703,50 EUR

N

3,32 1.754,63 EUR

Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava
Róbert Minárik

690621/

Slovenská kancelária poisťovateľov

36 062 235

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

35 937 874

Výška pohľadávok
Výťažok na výplatu
Zabezpečenie pohľadávok (%)
(EUR)
(EUR)
2.594,- EUR
N
4,90 2.594,- EUR

1.703,50 EUR
1.754,63 EUR

Výťažok vyčlenený na uspokojenie pohľadávok bude príslušnému veriteľovi vyplatený vo výške zodpovedajúcej
časti pohľadávky prihlásenej v konkurznom konaní.

V Bratislave, dňa 11.01.2017

.............................................
Mgr. Boris Kotleba
správca
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Prílohy:
1. Zoznam pohľadávok proti konkurznej podstate
2. Výpočet odmeny správcu a súdneho poplatku za konkurzné konanie
Vec:

2K/30/2014 S1231 – úpadca Branislav Sedlák
Zoznam pohľadávok proti podstate

VŠEOBECNÁ PODSTATA

čas vzniku veriteľ

právny dôvod

celá suma

priradená čas
rozsah
dôvod
suma
uspokojenia uspokojenia priradenia

05.02.2015

Ing. Jarmila
Znalecké posudky
Lešová

278,00
EUR

278,00
EUR

04.05.2015 100 %

31.07.2016

Ing.
Lýdia
Znalecké posudky
Pohlová

3.200,00
EUR

3.200,00
EUR

03.11.2016 100 %

Hlavné
Daň z nehnuteľností na 293,58
24.11.2016 mesto
SR
rok 2014,2015,2016
EUR
Bratislava
Preddavok na úhradu
Ing. Roman
663,88
24.10.2016
odmeny
a výdavkov
Koplík
EUR
predbežného správcu
Odmena
správcu
do
Mgr. Boris
796,65
27.07.2015
konania prvej schôdze
Kotleba
EUR
veriteľov

293,58
EUR

100 %

663,88
EUR

100%

796,65
EUR

04.05.2015 100 %

127,82
EUR

19.12.2016 100 %

19.12.2016

Mgr. Boris
Kancelárske potreby
Kotleba

127,82
EUR

05.01.2016

Odmena
Mgr. Boris
z odporovateľného
Kotleba
právneho úkonu

21.872,01 21.872,01
EUR
EUR

10.01.2017 Tatrabanka, a.s.
10.01.2017 Okresný
Bratislava I.

súd

05.01.2016 Nosko&Partners s.r.o.

100 %

Pohľadávka
proti
celému
majetku
Pohľadávka
proti
celému
majetku
Pohľadávka
proti
celému
majetku
Pohľadávka
proti
celému
majetku
Pohľadávka
proti
celému
majetku
Pohľadávka
proti
celému
majetku
Pohľadávka
proti
celému
majetku

Bankové poplatky

74,06 EUR 74,06 EUR 10.01.2017

Súdne poplatky

105,68 EUR 105,68 EUR

Kancelárske
služby

a administratívne 1.110,32
EUR

1.110,32
EUR

dátum,
spôsob
výška
rozpočítania a dôvod
popretia

100
%
100
%
100
%

Pohľadávka
majetku
Pohľadávka
majetku
Pohľadávka
majetku

proti

celému

proti

celému

proti

celému

Príloha č. 2
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Výpočet odmeny správcu a súdneho poplatku za konkurzné konanie

Odmena:

Odmena z uplatnenia odporovacieho práva podľa § 21 Rek. vyhlášky 665/2005 Z. z.
·
·

Prijatie peňažného plnenia z nároku: 72.906,70 EUR
25% * 72.906,70 EUR = 18.226,68 EUR

Spolu odmena správcu: 18.226,68 + 20% DPH = 21.872,01 EUR

Súdny poplatok:

52.842,01 EUR (výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty)
0,2% * 52.842,01 EUR = 105,68 EUR
.............................................
Mgr. Boris Kotleba
správca

K003274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gilbert Mihaljo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec, Mierové námestie 2082/55, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/46/2013 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/46/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle
§72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. za mesiac: 09/2013 – 59€, 01/2017 – 59€, vedené na bankovom účte: 2392 8658 –
Mihajlo Gilbert 3K/46/2013 S1451.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K003275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu STA-PA .s.r.o.v konkurze, Potočná 610, Trenčín,
IČO:
46 926
666
_________________________________________________________________________________
Miesto
konania:
Sociálna
Dátum konania: 8.2.2017

poisťovňa,

ul.

29.

Augusta

8-

10,

Bratislava

Zoznam prítomných :
1) Predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) Člen VV: Miroslav Lehuta, zastúpený advokátom
3) člen VV: UNIVERZÁL – Ondrejovič, s.r.o Nové Mesto nad Váhom, , zastúpený advokátom

Program:
1) Otvorenie
2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu
STA-PA
.s.r.o.v konkurze, Potočná 610, Trenčín, IČO: 46 926 666 zverejnenom v OV č. 245/2016 v zmysle žiadosti
správcu zo dňa 23. 01.2017.
3) záver
K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu:
V zmysle ust. § 84 ZKR správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi
záväzný pokyn, požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu, ako postupovať pred tým, ako urobí prvý právny úkon
v tejto veci .
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.

V súvislosti s uvedeným dňa 23. 01.2017 požiadal správca VV o uloženie záväzného pokynu, ktorým žiada
oprávnený orgán k uloženiu pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 245/2016 –
hnuteľné veci pod súp. č. 2– 19.
Hlasovanie o uložení záväzného pokynu k speňaženiu majetku: všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.
245/2016 – hnuteľné veci pod súp. č. 2– 19 v zmysle žiadosti správcu zo dňa 23. 01.2017 .
Sociálna poisťovňa ako predseda VV predkladá členom VV návrh na uznesenia o ktorom dáva hlasovať v zmysle §
38 ods. 3 ZKR.
Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu STA-PA .s.r.o. v konkurze, Potočná 610, Trenčín,
IČO: 46 926 666
udeľujú záväzný pokyn správcovi konkurzu speňažiť majetok úpadcu STA-PA .s.r.o.v konkurze, Potočná 610,
Trenčín, IČO: 46 926 666 zverejnený v OV č. 245/2016 pod súp. č. 2– 19, v zmysle žiadosti správkyne konkurzu
JUDr. Martiny Válkovej zo dňa 23. 01.2017 .
Za: 3 členovia
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 1
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
Predseda VV zaviazal správcu , aby

zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
zastúpená JUDr. Helena Nagyová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Adamčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovská 67, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2010 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov

V zmysle § 101 ods. 2 v spojení s § 98 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu začatia konkurzného konaia voči dlžníkovi zverejňuje
správca zástupcom veriteľov schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženého
majetku úpadcu: Igor Adamčik, nar. 09.03.1961, bytom Abovská 67, 040 17 Košice.
1. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/20/2010 zo dňa 23.07.2010 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Igor Adamčik, nar. 09.03.1961, bytom Abovská 67, 040 17 Košice (ďalej len „ úpadca“) a ja som bol
ustanovený do funkcie správcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 146B/2010 zo dňa
30.07.2010.
Bola vytvorená oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., do ktorej bol zapísaný
byt v bytovom dome so súpisným č. 2744, na parcele č. 1233/11 , v obci Kolárovo, na území Slovenskej republiky,
na ulici Školská 2744/15, katastrálne územie Kolárovo, č. listu vlastníctva 3719, bola speňažená dražbou
organizovanou dražobnou spoločnosťou EURUS, s.r.o., Alžbetina 3, Košice v druhom opakovanom kole dňa
16.11.2011. Speňažením bol dosiahnutý výťažok vo výške 20 200 €, ktorý bol následne rozvrhnutý rozvrhom
výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty schváleným zabezpečeným veriteľom listom zo dňa 29.11.2011. Výška
výťažku (po odpočítaní pohľadávok proti podstate) určeného na uspokojenie pohľadávky zabezpečeného veriteľa
bola 13 597,25 €.
Úpadca je počas konkurzného konania zamestnaný v spoločnosti ADAMS TRADE, a.s., so sídlom Vodomeračská
1, 040 11 Košice, ktorá vykonávala pravidelné mesačné zrážky zo mzdy úpadcu a tieto poukazovala do všeobecnej
konkurznej podstaty.Okrem zrážok zo mzdy úpadcu tvorili všeobecnú podstatu aj peňažné pohľadávky úpadcu
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 172B/2010, ktoré boli speňažené vo verejnom ponukovom konaní.
Pohľadávka voči veriteľovi Jozefovi Bartúsekovi vo výške 5 706,46 € bola so súhlasom zástupcu veriteľov zo dňa
11.03.2011 vylúčená zo súpisu. Do súpisu všeobecnej podstaty bol tiež zapísaný zostatok na účte úpadcu
v Československej obchodnej banke, a.s. č.ú.: 4008019222/7500.
Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty bol do februára 2016 speňažený s výťažkom vo výške 4 446,95 €. Po
odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 2 281,25 € bola medzi prihlásených nezabezpečených
veriteľov úpadcu čiastkovým rozvrhom výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty schváleného zástupcom
veriteľov dňa 16.02.2016, ktorý je prílohou tohto konečného rozvrhu, rozvrhnutá suma 2 165,70 €.
V konečnom rozvrhu správca rozvrhuje zvyšnú časť výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, ktorú tvorili
nespotrebovaná časť preddavku podľa ust. § 13 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 21 ods. 3 ZKR prevedená
konkurzným súdom k rukám správcu úpadcu a zrážky zo mzdy úpadcu poukázané do všeobecnej podstaty po
vpyracovaní čiastkového rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov.

V konkurze si pohľadávky prihlásili títo veritelia:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. PaedDr. Eva Adamčiková vo výške 11 617,87 €
Veriteľ postúpil svoju pohľadávku na spoločnosť Správcovská a poradenská, k.s. zmluvou o postúpení pohľadávky
zo dňa 20.08.2015. Konkurzný súd rozhodol o povolení vstupu veriteľa do konkurzného konania. Oznam
o právoplatnosti uznesenia bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 215/2015 zo dňa 09.11.2015, počnúc
10.11.2015 vykonáva práva spojené s touto pohľadávkou v konkurznom konaní veriteľ Správcovská a poradenská,
k.s. Pohľadávka bola uspokojená sčasti vo výške 166,11 € v rámci čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty schváleného zástupcom veriteľov dňa 16.02.2016.

1. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 29,69 €
Pohľadávka bola uspokojená sčasti vo výške 0,43 € v rámci čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej
podstaty schváleného zástupcom veriteľov dňa 16.02.2016.

1. Peter Dudinský vo výške 139 779,59 €
Veriteľ postúpil svoju pohľadávku na spoločnosť Správcovská a poradenská, k.s. zmluvou o postúpení pohľadávky
zo dňa 20.08.2015. Konkurzný súd rozhodol o povolení vstupu veriteľa do konkurzného konania. Oznam
o právoplatnosti uznesenia bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 215/2015 zo dňa 09.11.2015, počnúc
10.11.2015 vykonáva práva spojené s touto pohľadávkou v konkurznom konaní veriteľ Správcovská a poradenská,
k.s. Pohľadávka bola uspokojená sčasti vo výške 1 999,16 € v rámci čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty schváleného zástupcom veriteľov dňa 16.02.2016.

1. František Kolibár vo výške 979 000 € a 1 013 457,75 €
Pohľadávky veriteľa boli popreté a veriteľ nepodal v zákonnej lehote žalobu o určenie popretých pohľadávok.

1. Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 4 253,10 €
Veriteľ oznámil listom zo dňa 13.10.2010, že pohľadávka zanikla hotovostnou úhradou tretej osoby zaviazanej zo
zmluvy.

1. Všeobecná úverová banka, a.s. vo výške 19 977,50 € (zabezpečená)
Pohľadávka bola uspokojená po speňažení majetku oddelenej podstaty vo výške 13 597,25 €. V časti
neuspokojenej po speňažení majetku oddelenej podstaty zanikla ku dňu 26.10.2012 – bola vyplatená
prostredníctvom hotovostnej pôžičky, čo správcovi oznámila spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s., ktorá
veriteľa zastupovala.
V súvislosti s týmto konkurzom bolo Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30Cbi/2/2011 vedené konanie o mnou,
správcom úpadcu podanej žalobe proti proti žalovaným 1. ZA-BAR Trading Kereskedelmi és Nemzetközi Közvetítöi
Betéti Társagág, 2. Martin Gorej, 3. Erik Takáč, 4. Peter Ignáth a 5. Jozef Ziavka o neúčinnosť zmluvy o
bezodplatnom prevode obchodných podielov. Konanie bolo zastavené dňa 18.06.2016 z dôvodu späťvzatia žaloby
na pokyn zástupcu veriteľov, ktorý zvážil neefektívnosť a nehospodárnosť tohto konania.

2. Rozvrhová časť

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

1.
Opis: časť mzdy za mesiac november 2015 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou)
Súpisová hodnota: 82,21 €
Suma výťažku: 82,21 €

2.
Opis: časť mzdy za mesiac december 2015 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou)
Súpisová hodnota: 83,54 €
Suma výťažku: 83,54 €

3.
Opis: časť mzdy za mesiac január 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
Súpisová hodnota: 82,21 €
Suma výťažku: 82,21 €

4.
Opis: časť mzdy za mesiac február 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou)
Súpisová hodnota: 82,21 €
Suma výťažku: 82,21 €

5.
Opis: časť mzdy za mesiac marec 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
Súpisová hodnota: 56,80 €
Suma výťažku: 56,80 €

6.
Opis: časť mzdy za mesiac august 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis: časť mzdy za mesiac august 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou)
Súpisová hodnota: 55,80 €
Suma výťažku: 55,80 €

7.
Opis: časť mzdy za mesiac september 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou)
Súpisová hodnota: 55,80 €
Suma výťažku: 55,80 €
Spolu pre položky 1 až 7:
Spôsob speňaženia: prijatie plnenia
Dôvod výberu spôsobu speňaženia: jediný možný
Suma pohľadávok proti podstate priradená k súpisovej položke: 39,25 €
Základ pre výpočet odmeny správcu: 483,49 €
Odmena správcu zo speňaženia: 24,17 € (§ 17 ods. 2 vyhl.č. 665/2005 Z.z.)

8.
Opis: nespotrebovaná časť preddavku podľa ust. § 13 ods. 1 v spojení s ust. § 21 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisová hodnota: 140,08 €
Suma výťažku: 140,08 €
Spôsob speňaženia: prijatie plnenia
Dôvod výberu spôsobu speňaženia: jediný možný
Suma pohľadávok proti podstate priradená k súpisovej položke: 5,60 €
Základ pre výpočet odmeny správcu: 135,84 €
Odmena správcu zo speňaženia: 1,36 € (§ 20 ods. 2 vyhl.č. 665/2005 Z.z.)

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Súdny poplatok 0,2% zo speňaženia súpisových zložiek: 1,28 €
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia: 25,50 €
Poplatky za vedenie účtu: 18,04 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zhrnutie:

Zvyšný výťažok zo speňaženia súpisových zložiek všeobecnej podstaty: 638,44 €
Odmena správcu zo zvyšného výťažku zo speňaženia: 25,50 €
Ostatné pohľadávky proti všeobecnej podstate priradené k jednotlivým súpisovým položkám: 19,32 €
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 44,82 €
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok v doposiaľ neuspokojenom rozsahu: 149 261,45 €
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 593,62 €
Percento uspokojenia: 0,40%

Nezabezpečený veriteľ

Výška zistenej pohľadávky (doposiaľ neuspokojená)

Suma určená na uspokojenie pohľadávky

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

29,26 €

0,12 €

11 451,76 €

45,58 €

137 780,43 €

547,92 €

Správcovská a poradenská, k.s.

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K003277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STONTEC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozačeka 13, 976 62 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 632 716
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 16/2016 S 668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/ 16/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z 2. schôdze veriteľov v konkurznom konaní 4K 16/2016

Dňa 26.07.2016 sa konala v sídle správcu konkurznej podstaty v kancelárii na Kukučínovej 20, Banská Bystrica
druhá schôdza veriteľov v konkurznom konaní 4K 16/2016 vedenom proti spoločnosti STONTEC, s.r.o. v
!likvidácii“ v „konkurze“, Kozačeka 13, Zvolen IČO : 36 632 716 .
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Prítomní podľa prezenčnej listiny .
Zvolanie prvej schôdze veriteľov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.16/2017 dňa 24.01.2017 .
Schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná za účelom zvolenia veriteľského výboru, keďže na prvej schôdze sa
nepodarilo zvoliť veriteľský výbor pre neúčasť aspoň troch nezabezpečených veriteľov na schôdzi.
Program schôdze veriteľov :
1. Otvorenie a zistenie uznášania schopnosti
2. Voľba veriteľského výboru
3. Správa o činnosti správcu, súpise podstaty a stave konkurzného konania
6. Záver
1. Správkyňa konštatovala, že prvej schôdze veriteľov sa zúčastnil len jeden
oprávnení na schôdzi hlasovať a to :
Všeobecná zdravotná poisťovňa pob. Zvolen

nezabezpečený veriteľ

s počtom hlasov 6 322

Schôdza veriteľov nie je uznášania schopná.
2. Veriteľský výbor nebol zvolený, nakoľko tento sa volí spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov v zmysle
ust. § 37 ods. 1 ZKR. Schôdze veriteľov sa zúčastnil len jeden nezabezpečený veriteľ, a preto nebolo možné zvoliť
veriteľský výbor.
Pôsobnosť veriteľského výboru a vykonáva súd v zmysle ust. § 39 ods. 1 ZKR.

3. Správkyňa informovala schôdzu veriteľov o doterajšom priebehu konkurzu a o zistení rozsahu a stave majetku
úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu . Taktiež informovala o neposkytnutí súčinnosti konateľa úpadcu ani
spoločníka, nakoľko podľa oznámenia polície konateľka úpadcu už päť rokov žije v zahraničí na neznámom mieste
a spoločníka sa nepodarilo vypátrať vôbec . Ďalej informovala SV o počte podaných prihlášok a výške pohľadávok
jednotlivých veriteľov . Celovo si pohľadávky prihlásili 8 veritelia v celkovej výške 66.532,22 € z toho jeden
zabezpečený vo výške 22 459,34€ a jeden veriteľ si prihlásil pohľadávku po prihlasovacej lehote vo výške 567,55€
(Orange Slovensko a.s). Podľa pokynu zabezpečeného veriteľa sa má speňaženie realizovať formou dobrovoľnej
dražby vykonávanej SKP. V súčasnosti sa vypracováva znalecký posudok na predmet speňaženia .Po jeho
vyhotovení SKP pristúpi k dobrovoľnej dražbe

Správkyňa konkurznej podstaty poďakovala prítomnému veriteľovi za účasť a schôdzu veriteľov ukončila o 10,10
hod.

V Banskej Bystrici, dňa 9.2.2017.
JUDr. Daniela Komorová
Správkyňa konkurznej podstaty
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K003278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Podolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 162, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z príjmu v mesiaci 12/2016 vo výške 396,86 Eur na účet úpadcu
vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K003279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Randík Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohúňova 3601 / 32, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2015 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle
§72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. za mesiac 12/2016 – 561,87€ , 01/2017 – 369,03€ vedené na bankovom účte:
02146155 - Randik Richard, 6K/55/2015 S1451 .
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K003280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kreditná spoločnosť Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 9, 833 17 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 386 784
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2014-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
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Správca v konkurznom konaní: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, Bratislava, (ďalej len
„Správca“) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do oddelenej a všeobecnej podstaty
úpadcu: Kreditná spoločnosť Bratislava spol. s.r.o., so sídlom Stromová 9, 833 17 Bratislava, IČO: 31 386 784,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 8188/B (ďalej len
„Úpadca“). V súlade so záväzným pokynom na speňažovanie, udeleným príslušným orgánom – Okresný súd
Bratislava I, ktorý pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru uložil správcovi záväzný pokyn Uznesením č.k.
4K/14/2014 – 167, zo dňa 31.01.2017, zverejnený v OV č. 25/2017 zo dňa 06.02.2017.
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č.1 a č.2 zverejnený v OV
pod č. 189/2014, deň vydania 03.10.2014:
Predmetom speňažovania sú nižšie uvedené pohľadávky ako celok a nie jednotlivo.

Súpis. pol. č. 1
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 38.183,62
Mena: EUR
Dlžník: URBIA ETA, s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, SR, IČO: 35 897 180
Právny dôvod vzniku: neuhradená odplata za postúpenie pohľadávky
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 38.183,62 EUR – podaný návrh na vydanie platobného rozkazu

Súpis. pol. č. 2
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 130.000,00
Mena: EUR
Dlžník: PhDr. Pavol Rusku, bytom: Ľ. Fullu 10, 841 05 Bratislava, r. č. XXXXXX/XXXX
Právny dôvod vzniku: neuhradená odplata za postúpenie pohľadávky
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 130.000,00 EUR – pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní

2. Podmienky ponukového konania
2.1. v prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá však nesmie byť
nižšia ako 40% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku
2.2. lehota na predkladanie ponúk je 10 dní kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň zverejnenia
ponukového konania v OV do 15,00 hod.
2.3. ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUD. Vojtech Agner, na Cintorínsku 22, 811
08 Bratislava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
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3. Náležitosti ponuky
3.1. záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Kreditná
spoločnosť Bratislava spol. s r.o.- ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania
3.3. záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť
3.4. ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada
4.2. na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada
4.3. na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada
4.4. na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa neprihliada
4.5. na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk
4.7. správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky
4.8. v prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote ktorú
určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia oddielu 3. sa použijú primerane. Víťazom sa potom stáva
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku.
5.Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
základe dohody. Kontaktná osoba na obhliadku: JUDr. Vojtech Agner - telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo
e-mailom: winklerova@vedeniesidla.sk.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 10.02.2017

V Bratislave dňa 08.02.2017
JUDr. Vojtech Agner, správca
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K003281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 2. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydanými záväznými pokynmi príslušných veriteľských orgánov, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – zásoby a materiál - aj jednotlivo, za kúpnu cenu vo výške minimálne
50 % súpisovej hodnoty:

HNUTEĽNÝ MAJETOK-zásoby + materiál
por.č. Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné číslo MJ Počet súp. Hodnota

1.

Plávajúca podlaha

Neuvedené

m2 450

2.

Svietidlá

Neuvedené

ks 30

450,00 €

3.

Svietidlá

Neuvedené

ks 15

300,00 €

4.

Drev.palety

Neuvedené

ks 30

150,00 €

5.

Kuch.drezy

Neuvedené

ks 2

6.

Kuch.dvierka fólievané rôzne rozmery a farby

Neuvedené

m2 200

7.

Úchytky

Neuvedené

ks 1000

8.

Drevotrieska LAMINO

Neuvedené

m2 370

9.

Sololit

Neuvedené

m2 80

150,00 €

10.

Prac.dosky

Neuvedené

bm 90

1 000,00 €

11.

Rezivo

Neuvedené

m2 3

1 050,00 €

12.

Lamely

Neuvedené

ks 300

104,00 €

13.

Sklo číre búrsené 36x46

Neuvedené

ks 130

360,00 €
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14.

Sklo kôra 28x59

Neuvedené

ks 120

400,00 €

15.

Sklo číre búrsené 70x38

Neuvedené

ks 80

350,00 €

16.

Zrkadlo okrúhle

Neuvedené

ks 6

90,00 €

17.

Sklo číre 67x37

Neuvedené

ks 14

55,00 €

18.

Sklo číre 54x36

Neuvedené

ks 13

40,00 €

19.

Sklo číre 50x37

Neuvedené

ks 58

180,00 €

20.

Sklo číre 36x70

Neuvedené

ks 90

360,00 €

21.

Zrkadlo 35x155

Neuvedené

ks 8

172,00 €

22.

Lišta fóliovaná na dvierka

Neuvedené

bm 400

1 400,00 €

23.

Lišta ozdobná fóliová na rampu

Neuvedené

bm 1000

2 100,00 €

24.

Drôtený systím

Neuvedené

ks 20

1 400,00 €

25.

Úchytky reling

Neuvedené

ks 300

600,00 €

26.

Úchytky reling

Neuvedené

ks 30

150,00 €

27.

Plnovýsuv

Neuvedené

ks 100

260,00 €

28.

Lišty alumínové na prac.dosku

Neuvedené

ks 30

120,00 €

29.

Brúsny papier

Neuvedené

/

300,00 €

30.

materiál (šróby, panty, ....)

Neuvedené

ks

200,00 €

31.

Kuchynský stôl

Neuvedené

ks 2

200,00 €

32.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

300,00 €

33.

3-dielna skriňa

Neuvedené

ks 3

650,00 €

34.

Kuchyňa XÉNIA - červeno-sivá

Neuvedené

ks 1

1 850,00 €

35.

Kuchyňa BORENO - sivá

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

36.

Kuchyňa masívna

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

37.

Kuchyňa RIO

Neuvedené

ks 1

700,00 €

38.

Matrac

Neuvedené

ks 2

120,00 €

39.

Posteľ DIANA + 2x nočný stolík

Neuvedené

ks 1

300,00 €

40.

Kuchyňa JASMÍNA - vanilka dijón

Neuvedené

ks 1

1 650,00 €

41.

Kuchyňa hladká - slivková

Neuvedené

ks 1

600,00 €

42.

Komoda vysoká

Neuvedené

ks 1

120,00 €

43.

Toaletný stolík

Neuvedené

ks 1

100,00 €

44.

Kuchyňa - dub windy

Neuvedené

ks 1

600,00 €

45.

Skriňa s nadstavcami

Neuvedené

ks 3

450,00 €

46.

Kucyňa hladká - breza

Neuvedené

ks 1

500,00 €

47.

Obývačka ATYP

Neuvedené

ks 1

650,00 €

48.

Písací stolík

Neuvedené

ks 2

260,00 €

/
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49.

Kuchynský stôl

Neuvedené

ks 1

130,00 €

50.

Molitány

Neuvedené

ks 4

400,00 €

51.

Nadstavec

Neuvedené

ks 3

180,00 €

52.

Kancelársky nábytok zostava - sivá

Neuvedené

ks 1

600,00 €

53.

Sedacia súprava rohová

Neuvedené

ks 1

500,00 €

54.

Kancelárska zostava - buková

Neuvedené

ks 1

500,00 €

55.

Kalcelárska zostava - čerešňa

Neuvedené

ks 1

600,00 €

56.

Kancelárksa zostava - makasan

Neuvedené

ks 1

600,00 €

57.

Kancelárska zostava - čerešňa masív

Neuvedené

ks 1

600,00 €

58.

Kuchyňa - dub real

Neuvedené

ks 1

1 000,00 €

59.

Skrine 60, 61, 62A - DTD slivka

Neuvedené

ks 4

600,00 €

60.

Posteľ DIANKA - DTD rustikal

Neuvedené

ks 1

99,00 €

61.

Písací stôl - DTD rustikal

Neuvedené

ks 1

38,00 €

62.

Komoda č. 48 - DTD čerešňa

Neuvedené

ks 1

146,00 €

Neuvedené

ks 6

596,00 €

63.

Skrine č. 22, 22, 21 + nadstavce - buk+zrk.

64.

3-dielna skriňa š/210 + zrk. - DTD javor

Neuvedené

ks 1

351,00 €

65.

Rohová skriňa - DTD buk

Neuvedené

ks 1

49,00 €

66.

3-dielna sedačka s rozkl. + drev.rám + taburetka

Neuvedené

ks 1

249,00 €

67.

Posteľ manželská masív - čerešňa - komplet

Neuvedené

ks 1

600,00 €

68.

Kuchynská linka frézovaná - MDF jelša

Neuvedené

ks 1

1 250,00 €

69.

Kl. MYDIELKO - MDF čerešňa

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

70.

Kl.hladká - DTD slivka

Neuvedené

ks 1

869,00 €

71.

Kl. CARMEN - HDF čerešňa

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

72.

Kl.frézovaná - MDF dub windy

Neuvedené

ks 1

483,00 €

73.

Kl. BORNEO - DTD platinum

Neuvedené

ks 1

1 600,00 €

74.

Kl. BORNEO - DTD wehge + javor

Neuvedené

ks 1

800,00 €

75.

Kl. RIO - DTD, MDF čerešňa javor

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

76.

Kl. JASMÍNA - DTD + MDF orech DD + van.lesk

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

77.

sedačka Ivana

ks 1

600,00 €

78.

Komoda č. 45 - DTD čerešňa

ks 1

140,00 €

79.

Kuchynská linka XÉNIA crema s pultom

Neuvedené

ks 1

1 900,00 €

80.

Kuchynská linka XÉNIA /JASMÍNA s pultom biela, čierna, zelená

Neuvedené

ks 1

1 700,00 €

81.

Kuchynská linka XÉNIA biela. orech

Neuvedené

ks 1

765,00 €

82.

Kuchynská linka JAASMÍNA vanilka

Neuvedené

ks 1

1 700,00 €
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83.

Kuchynská linka BORNEO platinm s pultom

Neuvedené

ks 1

1 800,00 €

84.

Kuchynská lina XÉNIA bilea

Neuvedené

ks 1

1 500,00 €

85.

Kuchynská linka XÉNIA bordová

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

86.

Kuchynská linka RIO

Neuvedené

ks 1

800,00 €

87.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

88.

Posteľ PAŤA s matracmi

Neuvedené

ks 1

710,00 €

89.

Komoda SOFIA

Neuvedené

ks 1

213,00 €

90.

Nočné stolíky LUX

Neuvedené

ks 1

96,00 €

91.

Vstavaná skriňa - slivka

Neuvedené

ks 1

464,00 €

92.

Vstavaná srkiňa - škorica

Neuvedené

ks 1

700,00 €

93.

Vstavaná srkiňa LAKOBEL

Neuvedené

ks 1

800,00 €

94.

KUBO klasik

Neuvedené

ks 1

329,00 €

95.

KUBO sektor s roh.stolom

Neuvedené

ks 1

703,00 €

96.

Rozkladacia váľanda

Neuvedené

ks 1

277,00 €

97.

Toaletný stoík

Neuvedené

ks 1

110,00 €

98.

Kreslo PINOKIO

Neuvedené

ks 1

105,00 €

99.

3-dielna skriňa 210

Neuvedené

ks 1

361,00 €

100.

Posteľ LAURA

Neuvedené

ks 1

459,00 €

101.

Nočné stolíky mocca/crema

Neuvedené

ks 1

129,00 €

102.

Set skríň so zásuvkami

Neuvedené

ks 1

698,00 €

103.

Obývacia stena JAMAJKA

Neuvedené

ks 1

435,00 €

104.

Masívna posteľ BLANKA s matracmi

Neuvedené

ks 1

550,00 €

105.

Nočné sotlíky LUX

Neuvedené

ks 1

82,00 €

106.

Komoda 48

Neuvedené

ks 1

146,00 €

107.

Set skríň do rohu

Neuvedené

ks 1

702,00 €

108.

Konferenčný stolík TREND

Neuvedené

ks 1

139,00 €

109.

Rohová sedačka GAMA vzor

Neuvedené

ks 1

749,00 €

110.

Kreslá koža

Neuvedené

ks 1

598,00 €

111.

Rohová sedačka ODETA - kvety

Neuvedené

ks 1

947,00 €

112.

Ovývací sektor KAPPA so stolíkom

Neuvedené

ks 1

868,00 €

113.

Stoličky biela/čierna

Neuvedené

ks 4

180,00 €

114.

Barové stoličky

Neuvedené

ks 2

70,00 €

115.

skriňa - vysoká

Neuvedené

ks 1

100,00 €

116.

Počítač - monitor

Neuvedené

ks 1

50,00 €
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117.

multifunkčné zariadenie HP

Neuvedené

ks 1

118.

ozdoby - vázy, obrazy, lampy

Neuvedené

119.

Sedačka IVANA

Neuvedené

ks 1

600,00 €

120.

Sedačka zelená+ kreslá

Neuvedené

ks 1

510,00 €

121.

válenda s ulož. Priestorom

Neuvedené

ks 1

165,00 €

122.

zdravotný matrac

Neuvedené

ks 4

400,00 €

123.

Kuchynská linka XÉNA/Jasmína

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

124.

Kuchynská linka XÉNA

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

125.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks 1

1 250,00 €

126.

Kuchynská linka hladká

Neuvedené

ks 1

899,00 €

127.

Kuchynská linka hladká 1,8m

Neuvedené

ks 1

500,00 €

128.

Kuchynská linka CARMEN

Neuvedené

ks 1

1 589,00 €

129.

Kuchynská linka MASÍV

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

130.

stôl Jozefa

Neuvedené

ks 1

119,00 €

131.

Detská izba KUBO

Neuvedené

ks 1

619,00 €

132.

Obývacia stena KAPPA

Neuvedené

ks 1

750,00 €

133.

Obývacia stena BLANKA Klasik

Neuvedené

ks 1

699,00 €

134.

Obývacia stena BLANKA

Neuvedené

ks 1

327,00 €

135.

Konferenčný stolík

Neuvedené

ks 1

84,00 €

136.

Rohová lavica Jozefa

Neuvedené

ks 1

120,00 €

137.

Posteľ DIANA

Neuvedené

ks 1

400,00 €

138.

Nočný stolík LUX

Neuvedené

ks 1

62,00 €

139.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

599,00 €

140.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

499,00 €

141.

Vešiaková skriňa č. 51

Neuvedené

ks 1

199,00 €

142.

3-dverová skriňa

Neuvedené

ks 1

432,00 €

143.

kontajner č. 12

Neuvedené

ks 1

59,00 €

144.

kontajner č. 13

Neuvedené

ks 1

79,00 €

145.

stolík malý č. 16,17

Neuvedené

ks 1

69,00 €

146.

Skriňa vešiaková č. 21

Neuvedené

ks 1

136,00 €

147.

Skriňa delená č. 22

Neuvedené

ks 1

152,00 €

148.

Skriňa policová č. 22

Neuvedené

ks 1

152,00 €

149.

nadstavec č. 28

Neuvedené

ks 1

87,00 €

150.

nadstavec č. 29

Neuvedené

ks 2

92,00 €

100,00 €
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151.

TV stolík

Neuvedené

ks 1

79,00 €

152.

Toaletný stolík so zrkadlom

Neuvedené

ks 1

131,00 €

153.

taburetka

Neuvedené

ks 1

20,00 €

154.

komoda 101

Neuvedené

ks 1

119,00 €

155.

Komoda č. 44

Neuvedené

ks 1

179,00 €

156.

Komoda č. 45

Neuvedené

ks 1

173,00 €

157.

Komoda č. 47

Neuvedené

ks 1

179,00 €

158.

Komoda č. 50

Neuvedené

ks 1

89,00 €

159.

Malý stôl - písací

Neuvedené

ks 1

63,00 €

160.

K. L. hladká rohová

Neuvedené

ks 1

916,00 €

161.

L. L. RIO MDF

Neuvedené

ks 1

850,00 €

162.

K. L. MYDIELKO

Neuvedené

ks 1

800,00 €

163.

K. L. frézovaná

Neuvedené

ks 1

993,00 €

164.

JASMÍNA/XÉNIA - zelená

Neuvedené

ks 1

900,00 €

165.

XÉNIA DTD - červená

Neuvedené

ks 1

1 000,00 €

166.

KUBO sektor - komoda

Neuvedené

ks 1

77,00 €

167.

Sedačka ANDREA 3+1

Neuvedené

ks 1

717,00 €

168.

Sedačka GAMA - roh

Neuvedené

ks 1

699,00 €

169.

Skrine - 51 - vešiaková

Neuvedené

ks 1

158,00 €

170.

Skrine - 60 - rohová

Neuvedené

ks 1

237,00 €

171.

Skrine - SOFIA - vešiaková

Neuvedené

ks 1

171,00 €

172.

Skrine - SOFIA - policová

Neuvedené

ks 1

182,00 €

173.

Skrine - 29 - nadstavec

Neuvedené

ks 1

67,00 €

174.

Skrine - 28 - nadstavec

Neuvedené

ks 1

63,00 €

175.

Vstavaná skriňa - 270 cm

Neuvedené

ks 1

650,00 €

176.

Komoda - 43 - 3 šuflíková

Neuvedené

ks 1

140,00 €

177.

Komoda - 47 - 7 šuflíková

Neuvedené

ks 1

147,00 €

178.

Komoda - 50 - 3 šuflíková (malá)

Neuvedené

ks 1

52,00 €

179.

PINOKIO kreslo

Neuvedené

ks 1

111,00 €

180.

tab.kocka

Neuvedené

ks 1

19,00 €

181.

pult + malá šufíková komoda

Neuvedené

ks 1

60,00 €

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K003282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 1. kolo

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

Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné číslo

Počet

súp. hodnota

182.

Elektrická trúba ZANUSSI

Neuvedené

1

60,00 €

183.

Elektrická trúba Whirpool

Neuvedené

1

70,00 €

184.

Elektrická trúba Whirpool

Neuvedené

1

70,00 €

185.

Vstavaná chladnička

Neuvedené

1

90,00 €

186.

Vstavaná chladnička

Neuvedené

1

90,00 €

187.

Digestor ZANUSSI

Neuvedené

1

20,00 €

188.

Digestor Whirpool

Neuvedené

1

30,00 €

189.

Digestor Whirpool

Neuvedené

1

30,00 €

190.

Digestor Whirpool

Neuvedené

1

30,00 €
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191.

varná doska

Neuvedené

1

50,00 €

192.

vstavaná mikrovlnná rúra

Neuvedené

1

50,00 €

193.

vstavaná mikrovlnná rúra

Neuvedené

1

50,00 €

194.

Plynová varná doska Whirpool

Neuvedené

1

30,00 €

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K003283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 50
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 12/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,73 EUR

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu

K003284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Smorada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 6621/5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
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Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2015 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu Vladimír Smorada, nar. 16.10.1955, bytom
Exnárova 6621/5, 080 01 Prešov, týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
(ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“
V Poprade, dňa 09.02.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA,
správca

K003285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABEKON, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 5967/29F, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 855 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/34/2011 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/34/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z ďalšieho zasadnutia veriteľského výboru
spísaná dňa 20.12.2016
v konkurze vedenom pod sp. zn. 3K/34/2011 na majetok úpadcu
ABEKON, s.r.o. „v konkurze“ so sídlom Bajkalská 5967/29F, 821 05 Bratislava, IČO: 36 855 421
Sp. zn. konkurzu: 3K/34/2011
Úpadca: ABEKON, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Bajkalská 5967/29F; 821 05 Bratislava, IČO: 36 855 421,
správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, IČO: 42 226 783, Volgogradská 9A, 080 011 Prešov, S1423
Miesto konania zasadnutia veriteľského výboru: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s Dunajská 48,
811 08 Bratislava
Dátum a čas konania: 20.12.2016 o 11:00 hod.
Program zasadnutia:
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1. Otvorenie;
2. Hlasovanie o žiadosti správcu JUDr. Lenky Jamnickej o udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek
majetku zo súpisu majetku podľa § 81 ods. 1 ZKR, a to súpisovej zložky majetku č. 5, peňažnej pohľadávky
voči MACHO consulting, s.r.o. IČO: 45 940 665, Exnárova 28, 821 03 Bratislava v sume 3.000.000,- EUR
vyplývajúcej z kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 18.7.2011 medzi úpadcom ako predávajúcim a spoločnosťou
MACHO consulting, s.r.o. ako kupujúcim v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.07.2011;
3. Záver.
Prítomní:
·

·
·

Donau Property Management, a.s. „v konkurze“, so sídlom Duklianska 14, 085 01 Bardejov, IČO:
35 966 459, v mene a na účet ktorého koná správca Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so
sídlom správcovskej kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 44 088 833, Predseda veriteľského
výboru;
Ing. Ivan Stoszek, trvalé bytom Andrusovova 1014/9B, Bratislava; Člen veriteľského výboru
Limbašské družstvo, IČO: 45 630 615, so sídlom Námestie 1. mája 14, Bratislava, Člen veriteľského
výboru.

I.
Otvorenie zasadnutia
Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v konkurze vedenom na majetok úpadcu ABEKON, s.r.o. „v konkurze“, so
sídlom Bajkalská 5967/29F; 821 05 Bratislava, IČO: 36 855 421, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, IČO:
42 226 783, Volgogradská 9A, 080 011 Prešov otvoril JUDr. Miroslav Duračinský, komplementár správcu úpadcu
Donau Property Management, a.s. „v konkurze“, so sídlom Duklianska 14, 085 01 Bardejov, IČO: 35 966 459 (ďalej
aj len ako „Predseda veriteľského výboru“) a jeho zvolávateľ o 11:00 hod. Predseda veriteľského výboru privítal
prítomných členov veriteľského výboru a oboznámil ich o jednotlivých bodoch programu dnešného zasadnutia
veriteľského výboru, ktorým je hlasovanie o žiadosti správcu JUDr. Lenky Jamnickej o udelenie súhlasu s vylúčením
súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku podľa ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako „ZKR“)
a to súpisovej zložky majetku č. 5, peňažnej pohľadávky voči MACHO consulting, s.r.o. IČO: 45 940 665, Exnárova
28, 821 03 Bratislava v sume 3.000.000,- EUR vyplývajúcej z kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 18.7.2011 medzi
úpadcom ako predávajúcim a spoločnosťou MACHO consulting, s.r.o. ako kupujúcim v znení Dodatku č. 1 zo dňa
20.07.2011.
Predseda veriteľského výboru súčasne prítomných členov veriteľského výboru informoval o základných, zákonom
ustanovených princípoch fungovania veriteľského výboru v zmysle ust. § 37 et seq. ZKR, podľa ktorých:
·
·
·
·

Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca.
Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených
pohľadávok. Za výkon funkcie má člen veriteľského výboru nárok na úhradu trov, ktoré preukázateľne
vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy vo výške schválenej veriteľským výborom platí dlžník.
Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru. Člen
veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu; pravosť podpisu člena
veriteľského výboru musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. Ak sa
písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu
ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.

II.
Uznášaniaschopnosť
Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých troch (3) zvolených členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods.
2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť ďalšieho zasadnutia veriteľského výboru.
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III.
Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesenia
Správca informoval prítomných členov veriteľského výboru, že podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského
výboru má pri hlasovaní jeden (1) 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 zistenej sumy ich zistených pohľadávok. V súlade s uvedeným je na dnešnom ďalšom zasadnutí
veriteľského výboru na prijatie uznesenia veriteľského výboru potrebný súhlas aspoň dvoch (2) členov veriteľského
výboru.

IV.
hlasovanie
Následne Predseda veriteľského výboru pristúpil k bodu č. 2 programu zasadnutia veriteľského výboru a to k
hlasovaniu o žiadosti správcu JUDr. Lenky Jamnickej o udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek majetku zo
súpisu majetku podľa § 81 ods. 1 ZKR, a to súpisovej zložky majetku č. 5, peňažnej pohľadávky voči MACHO
consulting, s.r.o. IČO: 45 940 665, Exnárova 28, 821 03 Bratislava v sume 3.000.000,- EUR vyplývajúcej z kúpnej
zmluvy uzatvorenej dňa 18.7.2011 medzi úpadcom ako predávajúcim a spoločnosťou MACHO consulting, s.r.o. ako
kupujúcim v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.07.2011
HLASOVANIE :
·
·
·

Donau Property Management, a.s. „v konkurze“
Ing. Ivan Stoszek
Limbašské družstvo

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

ZA:

ZDRŽAL SA
ZA
ZA

2 hlasy

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

1 hlas

Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurze vedenom pod sp. zn. 3K/34/2011 na majetok úpadcu ABEKON, s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom Bajkalská 5967/29F; 821 05 Bratislava, IČO: 36 855 421 podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR
udeľuje správcovi JUDr. Lenka Jamnická, IČO: 42 226 783, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, S1423 súhlas
s vylúčením súpisovej zložky majetku č. 5, peňažnej pohľadávky voči MACHO consulting, s.r.o. IČO:
45 940 665, Exnárova 28, 821 03 Bratislava v sume 3.000.000,- EUR vyplývajúcej z kúpnej zmluvy
uzatvorenej dňa 18.7.2011 medzi úpadcom ako predávajúcim a spoločnosťou MACHO consulting, s.r.o. ako
kupujúcim v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.07.2011, zo súpisu majetku.
VI.
Námietky, stanoviská a požiadavky členov VV
Predseda veriteľského výboru po vykonanom hlasovaní vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie
prípadných odôvodnených námietok proti hlasovaniu a priebehu zasadnutia veriteľského výboru. Námietky proti
jednotlivým bodom programu zasadnutia veriteľského výboru a proti vykonanému hlasovaniu prítomní členovia
veriteľského výboru nevzniesli. Na záver zasadnutia vyzval Predseda veriteľského výboru prítomných členov na
prednesenie prípadných stanovísk a požiadaviek. Predseda veriteľského výboru konštatuje, že prítomný členovia
veriteľského výboru žiadne stanoviská ani požiadavky nevzniesli. Predseda veriteľského výboru následne
poďakoval prítomným členom za účasť a ďalšie zasadnutie veriteľského výboru o 11:20 hod. ukončil.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
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JUDr. Miroslav Duračinský
komplementár správcu úpadcu
Donau Property Management, a.s. „v konkurze“
Predseda veriteľského výboru

K003286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 4. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – výrobné stroje - jednotlivo, za kúpnu cenu vo výške minimálne 50 %
súpisovej hodnoty:
P. č.

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

Výrobné číslo

Hodnota v €

6

Vyvrt. stroj M-21/bajonet

Neuvedené

3146401

2 000,00 €

7

Vyvrt. stroj M-22/bajonet

Neuvedené

333397

2 000,00 €

8

Píla FB 450

Neuvedené

FB-22/03-02

1 500,00 €

9

Olepovačka K 208

Neuvedené

AH/108318

4 000,00 €

10

Kotúčová píla s predrezom + posuv

Neuvedené

131040

1 000,00 €

12

Stroj šijací

Neuvedené

1131-44MH/L34

500,00 €

13

Odsávanie ROJEK

Neuvedené

1198

100,00 €

14

Odsávanie URBAN

Neuvedené

523

200,00 €

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

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LICITOR recovery, k.s., správca

K003287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Artúr Ďurák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.8.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2016 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 63/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.č.

popis

súpisová hodnota v EUR

deň zápisu do súpisu

4

zrážka z príjmu úpadcu - nemocenské za 12/2016

19,17 €

11.1.2017

5

zrážka z príjmu úpadcu - nemocenské za 1/2017

19,17 €

8.2.2017

K003288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VSS Foundry s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 82, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 830 658
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2013 S 1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
Správca konkurznej podstaty VSS Foundry s.r.o., v konkurze, Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 36 830 658, na
základe záväzného pokynu príslušného orgánu, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 3. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu.
Predmet speňaženia:
Predmetom speňaženia je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
Por.č.: 13, Inventárne číslo: 000040 - Infražiariče v počte 16 ks, cena 26 003,32 €, spoluvlast.podiel: 1/1, potrebná
demontáž. Cena za 1 ks: 1 625,20 €
Spôsob speňaženia:
Každý jeden predmet speňaženia je samostatným Predmetom speňaženia príslušného ponukového konania. Na
zmluvy, ktorými správca speňaží Predmety speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ObchZ) o kúpnej zmluve.
V prípade, že sa v treťom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, správca v súlade s pokynom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že sa v treťom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, správca v súlade s pokynom
príslušného orgánu zorganizuje štvrté kolo ponukového konania predmetom ktorého bude len ten Predmet
speňaženia, ktorý sa v druhom kole nepodarilo speňažiť.
Podmienky ponukového konania:
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu JUDr. Jarmila Zvarová,
správca S1375, Nerudova 14, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – neotvárať“.
Ponuky záujemcov je potrebné správcovi doručiť do 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Správca poskytne záujemcom ďalšie informácie aj telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom:
judrzvarova@gmail.com. Správca po dohode zabezpečí pre záujemcu aj obhliadku Predmetu speňaženia.
2.Náležitosti ponuky: Špecifikácia Predmetu speňaženia s uvedením poradového čísla, inventárneho čísla
a názvu, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, číslo účtu. Právnická osoba
preukazuje totožnosť výpisom z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac, fyzická osoba živnostenským
oprávnením alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť, nepodnikateľ uvedie meno a priezvisko,
dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu občianskeho preukazu. Podmienkou podania ponuky do ponukového
konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmety speňaženia, pričom zábezpeka vo
výške 25 % kúpnej ceny musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prílohou písomného návrhu musí byť aj doklad, že zábezpeka vo výške 25 % bola pripísaná na účet úpadcu
vedený v peňažnom ústave J&T Banka, a.s., číslo účtu: SK46 8320 0000 0012 0001 8410.
3. Kúpna cena: O víťazstve rozhodne ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 60 % všeobecnej
hodnoty Predmetu speňaženia stanovenej podľa Znaleckého posudku č. 1/2016 zo dňa 1.2.2016 vypracovaný
znalcom Ing. Jánom Simkom, Kupeckého 5, 040 01 Košice. V prípade, ak bude správcovi doručená ponuka
záujemcu s nižšou kúpnou cenou, ako je uvedená pri Predmete speňaženia, na túto ponuku správca nebude
prihliadať z dôvodu nesplnenia podmienok pre ponukové konanie. V prípade, ak by v ponukovom konaní boli
správcovi doručené dve alebo viaceré ponuky na rovnaký Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá
bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
4.Iné skutočnosti: Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania.
Záujemca, ktorý doručí správcovi ponuku doručením tejto ponuky vyjadruje svoj súhlas aj s tým, že v prípade
porušenia záväzku riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia alebo uzavrieť kúpnu
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi. Správca bez
zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak ponuka záujemcu
nebola vyhodnotená ako víťazná alebo záujemca ešte pred uplynutím lehoty na doručovanie ponúk doručí do
kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť. Na ponuku záujemcu,
ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Účtom úpadcu pre účely ponukového konania sa rozumie účet vedený v peňažnom ústave J&T Banka a.s.,
číslo účtu: SK46 8320 0000 0012 0001 8410.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca pri každom jednom Predmete speňaženia do 10 kalendárnych dní od
uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam a výsledok oznámi
dotknutým zabezpečeným veriteľom. V prípade, ak bude tretie kolo ponukového konania neúspešné, správca
v súlade s pokynom príslušného orgánu vyhlási štvrté kolo, ktorého predmetom bude speňaženie Predmetu
speňaženia, ktorý sa nepodarilo speňažiť v treťom kole.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod
podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet úpadcu, najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote
určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne
písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami stanovenými v predchádzajúcom odseku
alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
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JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K003289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZOMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribeník 203, 076 51 Pribeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 645
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynksá 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2012-S1455
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením sp. zn. 32K/9/2012-84 zo dňa 16. októbra 2012 Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok
úpadcu ZOMA, s.r.o., so sídlom Pribeník 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203 645. Predmetným uznesením bola
obchodná spoločnosť t.č. KOR-PO, k.s., so sídlom Vozárová č. 5, 040 17 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu:
S 1455, teraz IKORE, k.s., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu: S 1455 ustanovená
do funkcie správcu podstaty úpadcu ZOMA, s.r.o., so sídlom Pribeník 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203 645.
Týmto ako súdom ustanovený správca majetku ZOMA, s.r.o., so sídlom Pribeník 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203
645 v súlade s ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňujem doplnenie súpisu oddelenej konkurznej podstaty:

Číslo: 288

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis: peňažné prostriedky vo vlastníctve úpadcu - zostatok v pokladni

Súpisná hodnota: 33,50 Eur

Deň zaradenia: 21.01.2013

IKORE, k.s.
správca
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K003290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZOMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribeník 203, 076 51 Pribeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 645
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2012-S1455
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením sp. zn. 32K/9/2012-84 zo dňa 16. októbra 2012 Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok
úpadcu ZOMA, s.r.o., so sídlom Pribeník 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203 645. Predmetným uznesením bola
obchodná spoločnosť t.č. KOR-PO, k.s., so sídlom Vozárová č. 5, 040 17 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu:
S 1455, teraz IKORE, k.s., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu: S 1455 ustanovená
do funkcie správcu podstaty úpadcu ZOMA, s.r.o., so sídlom Pribeník 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203 645.
Týmto ako súdom ustanovený správca majetku ZOMA, s.r.o., so sídlom Pribeník 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203
645 v súlade s ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej konkurznej podstaty:

Číslo: 508
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: peňažné prostriedky vo vlastníctve úpadcu - zostatok v pokladni
Súpisná hodnota: 303,23 Eur
Deň zaradenia: 21.01.2013

Číslo: 509
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: finančné prostriedky z účtu úpadcu
Súpisná hodnota: 4.170,31 Eur
Deň zaradenia: 25.01.2013

Číslo: 510
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: úroky v banke
Súpisná hodnota: 1,21 Eur
Deň zaradenia: 09.02.2016
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IKORE, k.s.
správca

K003291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kačenga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/60/2016 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/60/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka: Ing. Ján Kačenga, narodený : 30.05.1968, bytom: Moravská
2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.
31K/60/2016, zvolávam v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň
20.03.2017 o 15.00 hod. Schôdza sa uskutoční v správcovskej kancelárií na ul. Krmanova č. 14, 040 01 Košice s
nasledovným programom:
1.

Prezentácia, otvorenie;

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov;

3.

Správa o stave majetku úpadcu;

4.

Voľba zástupcu veriteľov;

5.

Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR;

6.

Rôzne.

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 14.45 hod. Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne
poverenie
na
zastupovanie
veriteľa
spolu
s
dokladom
totožnosti.
Ondrej Gajdošech, správca

K003292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vasiľko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V. Clementisa 21, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/31/2014 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/31/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Aktualizácia súpisovej zložky majetku Úpadcu – Marián Vasiľko v konkurze
Správca úpadcu Marián Vasiľko v konkurze, nar. 05.10.1968, bytom V. Clementisa 21, 917 01 Trnava, týmto
v zmysle ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov
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v zmysle ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Wustenrot hypoteční banka, a.s., sídlo: Na Hřebenech II 1718/8, 140 23, Praha 4, IČO: 26747154 podľa
nasledovného:
1/ STAVBA, súp. č. 1331, na parc. č. 1245/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 302 m2, obec:
Rohatec, okres: Hodonín, Česká republika, katastrálne územie: Rohatec, spoluvlastnícky podiel 1/2.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: rozsudok Okresného súdu Trnava, č.k. 8C/104/2016 - 40 zo dňa 03.10.2016
Súpisová hodnota majetku: 64.041,- Eur

2./ POZEMOK, parc. č. 1245/1, druh pozemku: záhrada, výmera 1526 m2, obec: Rohatec, okres: Hodonín, Česká
republika, katastrálne územie: Rohatec, zápis na LV č. 3908, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 34.423,- Eur

3./ POZEMOK, parc. č. 1245/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 302 m2, obec: Rohatec, okres:
Hodonín, Česká republika, katastrálne územie: Rohatec, zápis na LV č. 3908, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 9.754,- Eur

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K003293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Šípoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2016 S 459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku v zmysle § 77 ods. 6 ZKR
Zmena súpisových hodnôt súpisových zložiek majetku úpadcu zapísaných do všeobecnej podstaty (súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 132/2016 zo dňa 11.7.2016)
Dôvod zmeny súpisových hodnôt – pri spracovaní súpisu bola súpisová hodnota určená v súlade s návrhom na
vyhlásenie konkurzu a k nemu pripojeným zoznamu majetku úpadcu. Následne bol spracovaný dňa 17.12.2016
znalecký posudok č. 66/2016 znalcom Ing. Michalom Miščíkom, ev. číslo znalca 914 925, na základe ktorého bola
určená nová súpisová hodnota jednotlivých súpisových zložiek majetku. Znalecký posudok je súčasťou
správcovského spisu a bol predložený zástupcovi veriteľov.
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
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Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/31 o výmere 312
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406
Súpisová hodnota majetku: 261,77 EUR (pôvodne 312,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/65 o výmere 117
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 98,16 EUR (pôvodne 117,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 1227/35 o výmere 205 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“,
nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 3519, LV vedený pre kat.
úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 3.439,90 EUR (pôvodne 2.050,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 1227/83 o výmere 81 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“,
nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 3519, LV vedený pre kat.
úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 1.359,18 EUR (pôvodne 810,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na stavbe bez súpisného čísla, druh stavby:
hospodárska budova, stavba postavená na pozemku s par. č. 1227/69 o výmere 29 m2, druh pozemku: záhrada,
parcela registra “C“, nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný
na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 125,62 EUR (pôvodne 266,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na stavbe so súp. č.: 670, druh stavby:
rodinný dom, stavba postavená na pozemku s par. č. 1227/67 o výmere 110 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, parcela registra “C“, nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce
a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 749,81 EUR (pôvodne 66,- EUR)
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Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/69 o výmere 29
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 140, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 24,33 EUR (pôvodne 26,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/68 o výmere 26
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 21,81 EUR (pôvodne 26,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/67 o výmere 110
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce,
Súpisová hodnota majetku: 92,29 EUR (pôvodne 110,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/66 o výmere 74
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 62,09 EUR (pôvodne 74,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 375 o výmere 556 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 75, LV
vedený pre kat. úz.: Diakovce, pozemok sa nachádza v úpadcovom BSM,
Súpisová hodnota majetku: 9.329,68 EUR (pôvodne 3.585,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 374/1 o výmere 708 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 75, LV
vedený pre kat. úz.: Diakovce, pozemok sa nachádza v úpadcovom BSM,
Súpisová hodnota majetku: 11.880,24 EUR (pôvodne 4.565,- EUR)
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

84

Obchodný vestník 31/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.02.2017

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 370 o výmere 94 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 75, LV
vedený pre kat. úz.: Diakovce, pozemok sa nachádza v úpadcovom BSM
Súpisová hodnota majetku: 1.577,32 EUR (pôvodne 606,- EUR)

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 369 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 75, LV
vedený pre kat. úz.: Diakovce, pozemok sa nachádza v úpadcovom BSM,
Súpisová hodnota majetku: 973,24 EUR (pôvodne 374,- EUR)

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K003294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kučák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 571, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Typ súpisovej zložky majetku Druh súpisovej zložky majetku
Hodnota v EUR Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v EUR
Pohľadávka z účtu v banke
Odkpuná hodnota z poistnej zmluvy 750,45
1/1
750,45

V Ružomberku dňa 9.2.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K003295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

85

Obchodný vestník 31/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.02.2017

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť čiastkový rozvrh z oddelenej
podstaty
Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu LMV, s.r.o., so sídlom Orešianska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 254 746,
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom:
Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), v zmysle § 96 ods. 2 ZKR,
pričom oznamuje aj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa. V
zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada. V zmysle § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka,
že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má
byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je
súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu, po predchádzajúcom dohovore termínu so
správcom.

Mgr. Peter Forgáč - správca

K003296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta AGAIOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brižitská 36/2217, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 138 922
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2015 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do Zoznamu
pohľadávok – 06
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Iveta AGAIOVÁ, s miestom trvalého pobytu: Brižitská
2217/36, 841 01 Bratislava - Dúbravka, IČO: 30 138 922 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 poslednej vety ZKR
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 9. februára 2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
bola do kancelárie správcu doručená veriteľom Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom:
Ševčenkova 32, Bratislava, prihláškou nezabezpečených pohľadávok č. 2, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu jednu nezabezpečenú pohľadávku, a to nezabezpečenú pohľadávku s poradovým
číslom 1 v celkovej sume 1.412,40 EUR. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu
pohľadávok dňa 9. februára 2017.
V Bratislave, dňa 9. februára 2017
Monika Martonová, správca

K003297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Černý - Agrochemix
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 973 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Griščik
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2014 S1191
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jozef Griščik, správca dlžníka Ing. Peter Černý – Agrochemix, so sídlom Školská 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 33 973 024, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok mu bola doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10,
813 66 Bratislava, IČO: 215 759, v celkovej sume 392,55,- EUR, a že uvedenú pohľadávku zapísal dňa 09.02.2017
do zoznamu pohľadávok.

V Bratislave dňa 09.02.2017
JUDr. Jozef Griščik, správca

K003298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

Súpis všeobecnej podstaty

Cenný papier:
Druh: akcia kmeňová
Forma: na doručiteľa
Podoba: zaknihovaná
Mena: SKK
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Nominálna hodnota: 1.000,- SKK (33,19 EUR)
ISIN: CS0005055151
Emitent: Považské strojárne, a.s., Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, IČO: 31 561 705
Množstvo CP: 40
Súpisová hodnota majetku: 0,00 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5738, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2327 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1459
spoluvlastnícky podiel: 1/72
suma: 80,80 EUR
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 80,80 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5858/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1892 m2,
k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2074
spoluvlastnícky podiel: 1/12
suma: 394,20 EUR
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 394,20 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5858/2, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 9 m2,
k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2074
spoluvlastnícky podiel: 1/12
suma: 1,90
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 1,90 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2823, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 2082 m2,
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opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2823, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 2082 m2,
k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 956
spoluvlastnícky podiel: 1/72
suma: 72,30
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 72,30 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2664/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere
64 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1129
spoluvlastnícky podiel: 1/2
suma: 80,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 80,00 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2807/2, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 126
m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2638
spoluvlastnícky podiel: 21/96
suma: 68,90
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 68,90 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2808, druh pozemku: orná pôda, o výmere 28 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2638
spoluvlastnícky podiel: 21/96
suma: 15,30
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 15,30 EUR
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pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2807/1, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 1766
m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2639
spoluvlastnícky podiel: 21/96
suma: 965,80
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 965,80 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5721, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1814 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3203
spoluvlastnícky podiel: 1/32
suma: 141,70
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 141,70 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2850, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 2859 m2,
k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 670
spoluvlastnícky podiel: 10/240
suma: 297,80
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 297,80 EUR

nehnuteľnosť:
opis zložky majetku: Pkn vl. č. 19 – Podiel zo spoločného lesa na LV č. 2359 (pôvodne vo vl. č. 922 pre k.ú.
Kostolište) – 2/1164 čiastok, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č.
950
spoluvlastnícky podiel: 1/18
suma: 200,00
mena: EUR
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súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR

nehnuteľnosť:
opis zložky majetku: Pkn vl. č. 20 – Podiel zo spoločného lesa na LV č. 2359 (pôvodne vo vl. č. 922 pre k.ú.
Kostolište) – 4/1164 čiastok, ďalej bez bližšej špecifikácie bez bližšej špecifikácie, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV,
okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 951
spoluvlastnícky podiel: 5/72
suma: 200,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR

K003299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

Súpis oddelenej podstaty

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Číslo
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 193, 195, 197, 199, 201, 202, 204, 207, 208, 211, 214, 216,
217, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 4926, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2849 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2073
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spoluvlastnícky podiel: 1/6
suma: 1.187,10
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 1.187,10 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5152, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5444 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2073
spoluvlastnícky podiel: 1/6
suma: 2.268,30
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 2.268,30 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5416, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1085 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2073
spoluvlastnícky podiel: 1/6
suma: 452,10
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 452,10 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5529, druh pozemku: orná pôda, o výmere 956 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2073
spoluvlastnícky podiel: 1/6
suma: 398,30
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 398,30 EUR
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K003300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

Súpis oddelenej podstaty

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 206

Číslo

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5637, druh pozemku: orná pôda, o výmere 950 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1455
spoluvlastnícky podiel: 5/72
suma: 164,90
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 164,90 EUR

K003301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

Súpis oddelenej podstaty

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 215

Číslo

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2833, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 9380 m2,
k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 952
spoluvlastnícky podiel: 1/72
suma: 325,70
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 325,70 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “E” parc. č. 2910/2, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 1435
m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1186
spoluvlastnícky podiel: 1/18
suma: 199,30
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 199,30 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5724, druh pozemku: orná pôda, o výmere 3125 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1457
spoluvlastnícky podiel: 1/32
suma: 244,10
mena: EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota majetku: 244,10 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5725, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1549 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1457
spoluvlastnícky podiel: 1/32
suma: 121,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 121,00 EUR

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 5726, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1538 m2, k.ú.
Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1457
spoluvlastnícky podiel: 1/32
suma: 120,20
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 120,20 EUR

K003302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, správca VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o., IČO: 36 223 000, so sídlom Ružová 228, 908
71 Moravský Svätý Ján, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10510/T,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Vajslova
11, 917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.: 033 3702 120.
JUDr. Miroslav Michalička, správca
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K003303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Polaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 122, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1967
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2016 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec:
Ford Mondeo, typ vozidla: BFP RFN1 5B01, EČV: KS921BN, VIN: WF0FXXGBBFWY52708, rok výroby 2006,
podiel 1/1, hodnota: 700,- eur,

Pohľadávka z účtu v banke:
Zostatková suma: 1.392,30 eura, IBAN: SK6611000000008017033796, banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, hodnota: 1.392,30 eura
Zostatková suma: 130,70 eura, IBAN: SK91 0200 0000 0032 6016 0258 banka: Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, hodnota: 130,70 eura
Zostatková suma: 1.108,26 eura, IBAN: SK34 0200 0000 0032 6016 2157 banka: Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, hodnota: 1.108,26 eura
Zostatková suma: 7,54 eura, IBAN: SK0409000000005055074421, banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, hodnota: 7,54 eura

K003304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 6, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/37/2014 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/37/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo
súpisovej zložky
26

Druh

Dôvod
zápisu

Predmet

Deň zápisuSuma

pohľadávka
Pohľadávka na nájomnom na základe nájomnej zmluvy § 67 ods. 1)
09.02.2017 200 €
podliehajúca konkurzu z 29.7.2016 – MV Suzuki swift 12/2016,01/2017
písm. b)
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V Košiciach, dňa 09.02.2017

JUDr. Viera Luptáková, správca konkurznej podstaty

K003305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kocian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/60/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/60/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu
S 1657 ako správca úpadcu Ján Kocian, bytom Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica, nar.: 09.06.1983 (ďalej
len ako „Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávok je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN: SK95 0900 0000 0051 2560 9437.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 09.02.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K003306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 4. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
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LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydanými záväznými pokynmi príslušných veriteľských orgánov, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – nábytok - jednotlivo, za kúpnu cenu vo výške minimálne 30%
súpisovej hodnoty:

HNUTEĽNÝ MAJETOK- výrobky
por.č.

Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné číslo

MJ Počet

súp. Hodnota

7.

Nočný stolík veľký SOFIA

Neuvedené

ks

2

112,00 €

8.

Nočný stolík č. 31

Neuvedené

ks

2

78,00 €

9.

Nočný stolík č. 30

Neuvedené

ks

2

86,00 €

10.

Posteľ DIANA + doskový rošt

Neuvedené

ks

1

234,00 €

12.

Posteľ LAURA

Neuvedené

ks

1

460,00 €

13.

Skriňa 3-dielna š-210

Neuvedené

ks

1

351,00 €

14.

Skriňa delená č. 27

Neuvedené

ks

1

186,00 €

15.

Skriňa vešiaková delená č. 26

Neuvedené

ks

1

174,00 €

16.

Skriňa + nádstavec č. 22

Neuvedené

ks

1

240,00 €

17.

Skriňa vešiaková č. 51

Neuvedené

ks

1

158,00 €

18.

Skriňa vešiaková + polica č. 52

Neuvedené

ks

1

190,90 €

19.

Skriňa policová č. 53

Neuvedené

ks

1

173,00 €

20.

Skriňa rohová č. 60

Neuvedené

ks

1

215,00 €

21.

Skriňa vešiaková č. 61

Neuvedené

ks

1

146,00 €

22.

Skriňa policová č. 62

Neuvedené

ks

1

157,00 €

23.

Skriňa policová úzka č. 62 A

Neuvedené

ks

1

146,00 €

25.

Vstavaná skriňa 2,70 x 2,50 m

Neuvedené

ks

1

1 049,00 €

27.

Konferenčný stolík ELIPSA

Neuvedené

ks

1

71,00 €

29.

Písací stôl 1,30 x 1,30 m

Neuvedené

ks

1

110,00 €

30.

Kuchynský stôl 1,20 x 0,80 m

Neuvedené

ks

1

92,00 €

31.

Poschodová posteľ + matrac + rošt

Neuvedené

ks

1

418,00 €

32.

Detská izba KUBO sektor

Neuvedené

ks

1

395,00 €

34.

Taburetka GAMA

Neuvedené

ks

1

125,00 €

35.

Konferenčný stolík JAMAJKA

Neuvedené

ks

1

69,00 €

36.

Kocka taburetka pevná

Neuvedené

ks

1

24,00 €

37.

Stôl JOZEFA 90 x 90 cm

Neuvedené

ks

1

94,00 €

45.

Taburet s klobúkom č. 36

Neuvedené

ks

1

22,00 €
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46.

Toaletný stolík so zrkadlom č. 33

Neuvedené

ks

1

87,00 €

47.

Komoda č. 44

Neuvedené

ks

1

143,00 €

49.

Komoda č. 48 - 2 -dverová

Neuvedené

ks

1

182,00 €

50.

Komoda č. 47

Neuvedené

ks

1

158,00 €

51.

Komoda č. 43

Neuvedené

ks

1

137,00 €

53.

Komoda č. 45

Neuvedené

ks

1

137,00 €

54.

Komoda č. 49

Neuvedené

ks

1

137,00 €

55.

Kreslo PINOKIO

Neuvedené

ks

1

95,00 €

56.

Barové stoličky a 49,00

Neuvedené

ks

2

98,00 €

57.

Stolička chrom

Neuvedené

ks

1

40,00 €

58.

Stolička chrom a 25,00

Neuvedené

ks

2

50,00 €

59.

Kuchynská linka CAMELIA

Neuvedené

ks

1

999,00 €

60.

Kuchynská linka XÉNIA crema

Neuvedené

ks

1

1 928,00 €

61.

Kuchynská linka JASMÍNA

Neuvedené

ks

1

2 695,00 €

62.

Kuchynská linka frezovaná MDF

Neuvedené

ks

1

1 190,00 €

63.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks

1

799,00 €

64.

Kuchynská linka MYDIELKO

Neuvedené

ks

1

879,00 €

65.

Kuchynská linka hladká

Neuvedené

ks

1

377,00 €

66.

Kuchynská linka CARMEN

Neuvedené

ks

1

1 422,00 €

67.

Kuchynská linka RIO

Neuvedené

ks

1

1 033,00 €

68.

Kuchynská linka XÉNIA

Neuvedené

ks

1

1 689,00 €

71.

Kuchyská linka JASMÍNA/MDF XÉNIA

Neuvedené

ks

1

1 441,00 €

73.

písací stôl

Neuvedené

ks

1

50,00 €

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca
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K003307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 71, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 195,87 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 13. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v obchodnom vestníku.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K003308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky
1116/30, 952 01 Vráble, Slovenská republika v zmysle v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov dopĺňa súpis všeobecnej podstaty úpadcu na základe novoobjaveného majetku
nasledovne:
Druh majetku: Stavba

Súp.položka
majetku č.

Druh majetku

6.

Hospodárska budova – Stavba
prístrešok na parc. č. 86 neevidovaná
a 87/4
LV

Číslo LV

Súpisová
Kat.
Parc.č. hodnota
územie
majetku

na Žitavce

87/4,
86

4 380,- €

Dôvod zapísania do Dátum zapísania
súpisu majetku
do súpisu

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 07.02.2017
ZKR
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Súpisová hodnota majetku bola stanovená na základe vypracovaného znaleckého posudku číslo 12/2017 zo dňa
30.01.2017 znalcom v obore stavebníctva Ing. Ľubošom Fúskom, evidenčné číslo znalca 910815 na základe
požiadavky zadávateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu zo dňa 06.12.2016. Objekt má zastavanú plochu
väčšiu ako 25 m2 a bol vybudovaný bez stavebného povolenia v roku 2002.
V Nitre, dňa 08.02.2017

Ing. Ladislav Bódi, konkurzný správca

K003309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky
1116/30, 952 01 Vráble, Slovenská republika v zmysle v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov aktualizuje hodnotu všeobecnej podstaty úpadcu na základe vypracovaných znaleckých
posudkov nasledovne:
Druh majektu: Stavba

Súp.položka
majetku

Druh majetku

Číslo Kat.
Súp.
Parc.č.
LV
územie
číslo

Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Dátum
Dôvod zapísania do
hodnoty
súpisu majetku
podstaty

1.

Rodinný dom

328

1/2

21 330,00 €

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 7.2.2017
ZKR

Súpisová
hodnota
majetku

Dátum
Dôvod zapísania do
hodnoty
súpisu majetku
podstaty

Žitavce

87/3

11

opravy
majetkovej

Druh majetku: Pozemok

Súp.položka
majetku

Druh pozemku

Číslo Kat.
Spol.
Parc.č. Výmera
LV
územie
podiel

2.

Zastavané
plochy
nádvoria

a 221

Žitavce

86

802

1/1

7 400,00 €

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 7.2.2017
ZKR

3.

Zastavané
plochy
nádvoria

a 328

Žitavce

87/3

754

1/2

3 045,00 €

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 7.2.2017
ZKR

4.

Orná pôda

328

Žitavce

87/2

1519

1/2

6 135,00 €

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 7.2.2017
ZKR
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Záhrady

328
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Žitavce

87/4

431

1/2

1 740,00 €

Deň vydania: 14.02.2017
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 7.2.2017
ZKR

Súpisová položka majetku číslo 1 zahŕňa okrem rodinného domu aj príslušenstvo hlavnej stavby, čo je garáž
situovaná na parc. č. 87/3, ktorá nie je evidovaná v popisných údajoch katastra, parkovací prístrešok, pristavený
k rodinnému domu na parc. č. 87/3, ktorý nie je evidovaný v popisných údajoch katastra, hospodárska budova na
parc. č. 87/4, ktorá nie je evidovaná v popisných údajoch katastra, zimná záhrada, ktorá nie je evidovaná
v popisných údajoch katastra, ďalej k súpisovej položke patrí kopaná studňa na parc. č. 87/3, ploty na parc. č. 87/3,
všetky prípojky vonkajšie úpravy na parc. č. 87/3 v podiele ½.
Súpisová hodnota majetku pre položku č. 1.,3.,4. a 5. bola aktualizovaná na základe vypracovaného znaleckého
posudku číslo 10/2017 zo dňa 26.01.2017 znalcom v obore stavebníctva Ing. Ľubošom Fúskom, evidenčné číslo
znalca 910815 na základe požiadavky zadávateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu zo dňa 06.12.2016.
Súpisová hodnota majetku pre položku č. 2. bola aktualizovaná na základe vypracovaného znaleckého posudku
číslo 11/2017 zo dňa 28.01.2017 znalcom v obore stavebníctva Ing. Ľubošom Fúskom, evidenčné číslo znalca
910815 na základe požiadavky zadávateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu zo dňa 06.12.2016.
V Nitre, dňa 08.02.2017

Ing. Ladislav Bódi, konkurzný správca

K003310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradiso Plaza s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/51/2016S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/51/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Rady č. 1346/2000 z 29. mája 2010 o konkurznom konaní týkajúceho sa
zahraničných veriteľov /čl. 40 a nasl./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Paradiso Plaza s.r.o. so
sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36 709 166 oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40K/51/2016 zo dňa 1. februára 2017, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
27/2017 zo dňa 8. februára 2017, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Paradiso Plaza s.r.o. so sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36 709 166, Slovak republic, my duty is to
inform you, that District Court in Trenčín, No. 40K/51/2016 on the 1 February 2017 and promulgated in the
Commercial Bulletin No. 27/2017 dated 8th February 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu 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 (§ 28ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
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).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment
of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).
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).
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Považskej Bystrici, dňa 09.02.2017/In Považská Bystrica, on 09.02.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca/trustee

K003311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Katarína Bencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 489, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.9.1980
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2014 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Katarína Bencová, nar. 15.9.1980, bytom Školská
489, 951 78 Kolíňany, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Ing. Katarína Bencová - J&K
TRANS, s miestom podnikania Školská ul. 489, 951 78 Kolíňany, IČO: 43 376 673, vedenom na Okresnom súde
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TRANS, s miestom podnikania Školská ul. 489, 951 78 Kolíňany, IČO: 43 376 673, vedenom na Okresnom súde
Nitra pod sp. zn.: 32K/32/2014 týmto v zmysle ustanovenia §101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) správca konkurznej podstaty predkladá Návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty.
VŠEOBECNÁ ČASŤ:
I. Vyhlásenie konkurzu a prihlasovanie pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.11.2014, vydaným pod spisovou značkou 32K/32/2014, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 226/2014 dňa 26.11.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing.
Katarína Bencová, nar.15.9.1980, bytom Školská 489, 951 78 Kolíňany, fyzická osoba oprávnená podnikať pod
obchodným menom: Ing. Katarína Bencová - J&K TRANS, s miestom podnikania Školská ul. 489, 951 78 Kolíňany,
IČO: 43 376 673 (ďalej len "úpadca"), a zároveň bol ustanovený za správcu majetku úpadcu Slovenská insolvenčná
k.s., sídlo kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra.
V konkurznom konaní si prihláškou svoje nároky uplatnilo v základnej 45-dňovej lehote na prihlásenie pohľadávok 8
veriteľov s výškou prihlásených pohľadávok celkom 108.163,77 EUR. Správca poprel prihlásenú pohľadávku
veriteľa Secapital S.á r. L. vo výške 19.914,38 EUR, veriteľ nepodal žalobu podľa § 32 ods. 9 ZoKR. Po základnej
45-dňovej lehote na prihlásenie pohľadávok si prihláškou svoje nároky uplatnili 4 veritelia s výškou prihlásených
pohľadávok celkom 20.846,35 EUR, Správca poprel prihlásenú pohľadávku veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o. vo výške 19.505,50 EUR, veriteľ nepodal žalobu podľa § 32 ods. 9 ZoKR. Do kancelárie správcu
bolo dňa 27.02.2015 doručené podanie veriteľa Secapital S.á r. L., ktorým si uplatňoval pohľadávku vo výške
19.914,38 EUR, uznesením OS Nitra zo dňa 10.03.2015 vyšlo v OV č. 52/2015 dňa 17.03.2016 sa za prihlášku
nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada. Ďalej prišlo k započítaniu pohľadávky veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 485,03 EUR. Správca vykonal príslušné zmeny v zozname
pohľadávok. V konkurznom konaní došlo k postúpeniu prihlásených pohľadávok, správca vykonal príslušné zmeny
v zozname pohľadávok. Celková suma uznaných a zistených pohľadávok ku dňu predloženia návrhu návrhu
konečného rozvrhu predstavuje sumu 89.105,21 EUR.
ZISTENÉ POHĽADÁVKY VERITEĽOV KU DŇU NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU:
Veriteľ

Uznaná suma v EUR

Union poisťovňa, a.s.

12 205,26

Slovenská republika Inšpektorát práce Nitra

100,00

Československá obchodná banka. a.s.

69 219,03

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

%
13,70
0,11
77,68

390,80

0,44

5 076,79

5,70

Slovenská konsolidačná, a.s.

843,64

0,95

Consumer Finance Holding, a.s.

251,11

0,28

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

408,88

0,46

Generali Poisťovňa, a.s.

609,70

0,68

ALPEX, spol. s r.o.,

Spolu

89 105,21

100

II. Incidenčné konania
V predmetnej konkurznej veci správca neeviduje žiadne spory, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu.
III. Zistenie a zaradenie majetku
V rámci správcovskej činnosti správca zisťoval majetok úpadcu, na základe zistení vyhotovil jeho súpis a neskôr
jeho doplnenie. Zistený majetok bol v súlade s § 69 ZoKR zaradený do všeobecnej podstaty.
Zapísanie majetku do súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené nasledovne a jednalo sa o nasledovný majetok:
1. Nákladný príves - prípojné vozidlo SCHMITZ Cargobull S01, NR 646Y
súpisová hodnota 3.500,00 EUR
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zverejnené v OV 13/2015 dňa 21.1.2013
2. Preplatok vo výške 176,- EUR z vyúčtovania palivovej karty SHELL FLEETCARDS
súpisová hodnota 176,- EUR
zverejnené v OV 22/2016 dňa 3.2.2016
3. Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
súpisová hodnota 140,07 EUR
zverejnené v OV 41/2016 dňa 1.3.2016

Celková súpisová hodnota majetku zapísaného do všeobecnej podstaty: 3.816,07 EUR
Nakoľko správca nezistil žiaden majetok úpadcu ani tretej osoby, ktorý by bolo možné zapísať do oddelenej
podstaty, táto vytvorená nebola.
IV. Speňažovanie
Všeobecná podstata
Položka č. 1 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená v ponukovom konaní v druhom kole v hodnote
3.200,- EUR a to pripísaním sumy 1.600,- EUR na konkurzný bankový účet dňa 09.11.2015 ako zábezpeky a dňa
12.01.2016 pripísaním sumy 1.600,- EUR ako doplatku ponúknutej kúpnej ceny.
Položka č. 2 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená pripísaním sumy 176,- EUR na konkurzný
bankový účet dňa 29.01.2016.
Položka č. 3 súpisu majetku všeobecnej podstaty bola speňažená pripísaním sumy 140,07 EUR na konkurzný
bankový účet dňa 12.05.2015.
V. Pohľadávky proti podstate
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je uvedený v prílohe tohto návrhu konečného rozvhru výťažku.
Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zostavený nebol, nakoľko oddelená podstata vytvorená nebola
z dôvodu, že všetok majetok úpadcu bol zaradený iba do všeobecnej podstaty a všetky náklady konkurzu tak
znášala len všeobecná podstata.
VI. Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 186/2015 zo dňa 08.03.2016 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku.
ROZVRHOVÁ ČASŤ:
Príjmy všeobecnej podstaty
Náklady proti všeobecnej podstate
Výťažok

3.516,07 EUR
2.352,97 EUR
1.163,10 EUR

Súdny poplatok (0,2 % z výťažku)

7,00 EUR

Odmena správcu

409,33 EUR

Konečná suma výťažku pre veriteľov

746,77 EUR

NAVRHOVANÉ USPOKOJENIE VERITEĽOV:
Veriteľ

Uznaná suma v EUR

Union poisťovňa, a.s.

12 205,26

Slovenská republika Inšpektorát práce Nitra
Československá obchodná banka. a.s.

100,00
69 219,03

%

Uspokojenie v EUR

13,70

102,29

0,11

0,84

77,68

580,11
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390,80

0,44

3,28

5 076,79

5,70

42,55

Slovenská konsolidačná. a.s.

843,64

0,95

7,07

Consumer Finance Holding, a.s.

251,11

0,28

2,10

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

408,88

0,46

3,43

Generali Poisťovňa, a.s.

609,70

0,68

5,11

100

746,77

ALPEX, spol. s r.o.,

Spolu

89 105,21

V zmysle § 96 a 101 ZoKR predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku úpadcu na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov a určujem lehotu 20 dní na jeho schválenie.

K003312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradiso Plaza s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/51/2016S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/51/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka Paradiso Plaza s.r.o. so sídlom Olbrachtova 3, 911 01
Trenčín, IČO 36 709 166 pod sp. zn.: 40K/51/2016, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 12. mája 2017 o 14.00
hod., v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
5. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 9. februára 2017
JUDr. Alojz Žitník - správca
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K003313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kňažko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/47/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty – 40K/47/2016

POZEMOK: 3.
druh: orná pôda

výmera: 1.052 m2
(výmera podielu 642,89m2)

číslo LV: 1263

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1682/2

súpisová hodnota: 1.929,00,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 11/18

štát: SR

druh: orná pôda

výmera: 4.811 m2
(výmera podielu 1.470,03m2)

číslo LV: 1574

obec: Oslany

parc. č. „E“: 992

súpisová hodnota: 4.410,00,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 11/36

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 4.

okres: Prievidza

POZEMOK: 5.
druh: orná pôda

výmera: 3.068 m2
(výmera podielu 1.534,00m2)

číslo LV: 1948

obec: Oslany

parc. č. „E“: 727/2

súpisová hodnota: 4.602,00,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 1/2

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 6.
druh: lesný pozemok

výmera: 24.247 m2
(výmera podielu 40,25m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/2

súpisová hodnota: 6,04,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza
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POZEMOK: 7.
druh: lesný pozemok

výmera: 153.096 m2
(výmera podielu 254,14m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/4

súpisová hodnota: 38,12,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 189.880 m2
(výmera podielu 315,20m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/5

súpisová hodnota: 47,28,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 8.

okres: Prievidza

POZEMOK: 9.
druh: lesný pozemok

výmera: 2.111 m2
(výmera podielu 3,50m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/6

súpisová hodnota: 0,52,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 3.031 m2
(výmera podielu 5,03m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/7

súpisová hodnota: 0,75,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 2.882 m2
(výmera podielu 4,78m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/8

súpisová hodnota: 0,72,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 10.

okres: Prievidza

POZEMOK: 11.

okres: Prievidza

POZEMOK: 12.
druh: lesný pozemok

výmera: 66.524 m2
(výmera podielu 120,43m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/9

súpisová hodnota: 18,06,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR
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okres: Prievidza

POZEMOK: 13.
druh: lesný pozemok

výmera: 329 m2
(výmera podielu 0,55m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/10

súpisová hodnota: 0,10,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 908 m2
(výmera podielu 1,51m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/11

súpisová hodnota: 0,23,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 1.065 m2
(výmera podielu 1,77m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/12

súpisová hodnota: 0,26,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 226 m2
(výmera podielu 0,37m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/13

súpisová hodnota: 0,05,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 14.

okres: Prievidza

POZEMOK: 15.

okres: Prievidza

POZEMOK: 16.

okres: Prievidza

POZEMOK: 17.
druh: lesný pozemok

výmera: 93.570 m2
(výmera podielu 155,33m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1432

súpisová hodnota: 23,30,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza
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POZEMOK: 18.
druh: lesný pozemok

výmera: 54.216 m2
(výmera podielu 90,00m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1433

súpisová hodnota: 13,50,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 19.
druh: lesný pozemok

výmera: 34.967 m2
(výmera podielu 58,04m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1434

súpisová hodnota: 8,71,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 39.795 m2
(výmera podielu 66,06m2)

číslo LV: 2173

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1435

súpisová hodnota: 9,91,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 20.

okres: Prievidza

POZEMOK: 21.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 52 m2
(výmera podielu 11,55m2)

číslo LV: 2665

obec: Oslany

parc. č. „E“: 382

súpisová hodnota: 1,73,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 2/9

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 22.
druh: lesný pozemok

výmera: 3.198.918 m2
(výmera podielu 5.310,20m2)

číslo LV: 3244

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/1

súpisová hodnota: 796,53,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 23.
druh: lesný pozemok

výmera: 167.060 m2

číslo LV:3245
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druh: lesný pozemok

výmera: 167.060 m2
(výmera podielu 277,32m2)

číslo LV:3245

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1430/1

súpisová hodnota: 41,60,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 24.
druh: lesný pozemok

výmera: 2.109 m2
(výmera podielu 3,50m2)

číslo LV:3245

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1430/2

súpisová hodnota: 0,52,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 25.
druh: lesný pozemok

výmera: 199.108 m2
(výmera podielu 330,52m2)

číslo LV:3245

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1430/3

súpisová hodnota: 49,58,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 87.552 m2
(výmera podielu 145,34m2)

číslo LV:3245

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1430/4

súpisová hodnota: 21,80,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

druh: lesný pozemok

výmera: 357.441 m2
(výmera podielu 593,35m2)

číslo LV:3245

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1430/5

súpisová hodnota: 89,00,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 26.

okres: Prievidza

POZEMOK: 27.

okres: Prievidza

POZEMOK: 28.
druh: lesný pozemok

výmera: 444.201 m2
(výmera podielu 737,37m2)

číslo LV:3245

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1430/6

súpisová hodnota: 110,60,-€
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štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 29.
druh: lesný pozemok

výmera: 84.292 m2
(výmera podielu 139,92m2)

číslo LV:3246

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1430/7

súpisová hodnota: 20,99,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 30.
druh: lesný pozemok

výmera: 1.083.458 m2
(výmera podielu 1.798,54m2)

číslo LV:3246

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1430/8

súpisová hodnota: 269,78,-€

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

štát: SR

okres: Prievidza

POZEMOK: 31.
druh: lesný pozemok

výmera: 121.917 m2
(výmera podielu 202,38m2)

obec: Oslany

parc. č. „E“: 1431/1

názov k. ú.: Osľany

spoluvlastnícky podiel: 83/50000

číslo LV:3246
súpisová hodnota: 30,36,-€
štát: SR

okres: Prievidza

JUDr. Vladimír Žitník, správca

K003314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Marciňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/20/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/20/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979, bydliskom Dvory 1932/18, 020 01
Púchov, občan SR (ďalej len „Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu, bol na základe
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Púchov, občan SR (ďalej len „Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu, bol na základe
Uznesenia Okresného súdu Trenčín v konaní sp. zn.: 40K/20/2016 zo dňa 1. júla 2016, ktoré bolo publikované
v Obchodnom vestníku č. 131/2016 dňa 8. júla 2016 (ďalej len „Uznesenie“), vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu. Súčasne som bola ustanovená do funkcie správcu.
Po speňažení majetku úpadcu bol pre nezabezpečených veriteľov spracovaný rozvrh výťažku z majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty. Rozvrh obsahuje všeobecnú a rozvrhovú časť.

I.

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku

Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, sp. zn. 40K/20/2016 zo dňa 1. júla 2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. V zmysle príslušných ustanovení ZKR správca okamžite začal vykonávať všetky povinnosti stanovené mu
zákonom:
-

zverejnil oznam v OV kedy a kde možno nahliadnuť do správcovského spisu,

-

spracoval žiadosť o pripísanie nevyčerpaného preddavku zloženého dlžníkom,

-

podal OS TN I., II., III,.IV., v zákonných lehotách písomnú správu správcu,

-

dňa 7. októbra 2016 sa konala v sídle správcu 1. schôdza veriteľov,

-

dňa 16. decembra 2016 sa konala v sídle správcu opakovaná schôdza veriteľov,

- predložil v lehote súdu I. a II. konečný zoznam pohľadávok.
V konkurze si prihlásilo riadne prihláškami svoje pohľadávky celkovo -5- veriteľov:
1)
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO 31 335 004,
-1PPv celkovej sume 44.940,10,-EUR pod por. č. 1-PSS-1, doručená správcovi konkurznej podstaty do
kancelárie dňa 4. augusta 2016
2)
Consumer Finance Holding, s.r.o., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO 35 923 130, -2PPv celkovej sume 8.099,74,-EUR pod por. č. 2-CFH-1 až 2-CFH-2 doručené správcovi konkurznej podstaty
do kancelárie dňa 17. augusta 2016
3)
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, -2PP- v celkovej sume
2.519,01,-EUR pod por. č. 3-TB-1 až 3-TB-2 doručené správcovi konkurznej podstaty do kancelárie dňa 18.
augusta 2016
4)
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO 00 151 700,
-1PP- v celkovej sume 206,09,-EUR pod por. č. 4-ASP-1 doručená správcovi konkurznej podstaty do
kancelárie dňa 22. augusta 2016
5)
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO 35 792 752, -4PPv celkovej sume 5.481,68,-EUR pod por. č. 5-PCS-1 až 5-PCS-4 doručené správcovi konkurznej podstaty
do kancelárie dňa 25. novembra 2016
Následne bol vykonaný súpis majetku, v ktorom boli do všeobecnej podstaty zapísané tieto súpisové zložky:
č.:

Názov:

Súp. hodnota:

Zverejnenie v OV č:

1.

Peňažná hotovosť

1.700,00,-€

2.

Nespotrebovaný preddavok

663,88,-€

167/2016

3.

Príjem podlieh. konkurzu 7/2016

656,82,-€

167/2016

167/2016
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Správca taktiež doplnil súpis všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
4.

Príjem podlieh. konkurzu 8/2016

656,82,-€

206/2016

5.

Príjem podlieh. konkurzu 9/2016

656,82,-€

206/2016

6.

Príjem podlieh. konkurzu 10/2016

727,82,-€

21/2017

7.

Príjem podlieh. konkurzu 11/2016

1.778,82,-€

21/2017

8.

Príjem podlieh. konkurzu 12/2016

727,82,-€

21/2017

Dňa 10. januára 2017 správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktorého zostavenie bolo zverejnené
v OV č. 9/2017 dňa 13. januára 2017. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku. Voči zoznamu pohľadávok proti podstate nebola podaná žiadna námietka.
Správca ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na všeobecnú podstatu, žiadna
oddelená podstata nebola vytvorená.
Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:

1) Peňažná hotovosť

1.700,00,- €

2) Nespotrebovaný preddavok

663,88,-€

3) Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu

5.204,92,-€

Výťažok zo speňaženia spolu:

7.568,80,- €

Výdavky tvorili:
-

bankové poplatky + daň z úroku

13,44,-€

-

poštovné

10,60,-€

-

cestovné

61,10,-€

-

kancelárske pomôcky

15,98,-€

-

telekom. služby

36,00,-€

-

paušálna odmena správcu do 1. sch. ver.

663,88,-€

___________________________________________________________________________
Spolu:

801,00,-€

A/ Budúce výdavky
V zmysle § 98 ods. 2 ZKR je potrebné ponechať na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate sumu 32,90,€ (bankové poplatky, poštovné).
Do ukončenia konkurzu vzniknú na účte poplatky:
-

za vedenie účtu 2-6/2017

5 x 2,18,-€

10,90,-€
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-

zrušenie účtu

12,00,-€

-

poštovné

10,00,-€

Spolu

32,90,-€

3 x súdu (zaslanie návrhu konečného rozvrhu výťažku, návrh na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, žiadosť o odvolanie z funkcie správcu)
B/ odmena zo speňaženia

253,83,-€

C/ súdny poplatok

15,50,-€

Výpočet odmeny zo speňaženia:
Súp. zl.

Názov

Výťažok

PPP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peňažná hotovosť
Nespotrebovaný preddavok
Zrážky z príjmu za 07/2016
Zrážky z príjmu za 08/2016
Zrážky z príjmu za 09/2016
Zrážky z príjmu za 10/2016
Zrážky z príjmu za 11/2016
Zrážky z príjmu za 12/2016
Spolu

1.700,00,-€
663,88,-€
656,82,-€
656,82,-€
656,82,-€
727,82,-€
1.778,82,-€
727,82,-€
7.568,80,-€

179,90,-€
70,25,-€
69,50,-€
69,50,-€
69,50,-€
77,06,-€
188,23,-€
77,06,-€
801,00,-€

Odmena správcu zo speňaženia

Odmena správcu
v%
v€
1%
15,20,-€
1%
5,94,-€
5%
29,36,-€
5%
29,36,-€
5%
29,36,-€
5%
32,54,-€
5%
79,53,-€
5%
32,54,-€
253,83,-€

253,83,-€

K rozdeleniu pre nezabezpečených veriteľov je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených
k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu, bankových poplatkov súvisiacich
s vyplatením veriteľov a zrušením účtu a poštovného.
Na rozdelenie pre veriteľov zostáva čistý výťažok vo výške 6.595,01,- €.
II.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečených veriteľov
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t. j. celkový výťažok
predstavuje sumu 7.568,80,-€, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej výške 1.103,23,-€
(801,00,-€ + 15,50,-€ - súdny poplatok +32,90,-€ - budúce výdavky + 253,83,-€ - odmena zo speňaženia),
predstavuje sumu 6.465,57,-€.
V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie,
percentuálny podiel vypočítaný podľa pomeru výšky pohľadávky veriteľa k celkovému súčtu všetkých zistených
pohľadávok a v poslednom stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený každý veriteľ v konečnom rozvrhu.
Konečný rozvrh
Zistená
pohľadávka

Č. Veriteľ
1.
2.
3.
4.
5.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO
44.940,10,-€
31 335 004
Consumer Finance Holding, s.r.o., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok,
8.099,74,-€
IČO 35 923 130
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686
2.519,01,-€
930
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74
206,09,-€
Bratislava, IČO 00 151 700
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO
5.481,68,-€
35 792 752
SPOLU:
61.246,62,-€

Zistené
poradie

%

Uspokojenie
veriteľov

E

73,38 4.744,58,-€

E

13,22 854,78,-€

E

4,11 265,74,-€

E

0,34 21,98,-€

E

8,95 578,69,-€
100% 6.465,77,-€
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POUČENIE:
V súlade s § 101 ods. l ZKR, správca určuje lehotu na schválenie predloženého rozvrhu výťažku 15 dní, odo dňa
jeho doručenia.
V prípade, ak zástupca veriteľov návrh rozvrhu výťažku schváli, správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok veriteľov
podľa schváleného rozvrhu výťažku.
VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov a
variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Po márnom uplynutí lehoty správca zašle
rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným
symbolom, prípadne poštovou poukážkou.
S úctou a pozdravom,

______________________________
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca
Úpadcu: Michaela Marciňová

K003315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Juriga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/39/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/39/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 08.11.2016 č. k. 25K/39/2016-107, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 219/2016 zo dňa 15.11.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Milan Juriga, nar. 16.03.1964,
bytom Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, súd uznal konkurz za malý a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola Správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne:
Veriteľ
Názov

Adresa

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Karadžičova
2,
47 258 713
811 09 Bratislava

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Karadžičova

IČO

2,

47 258 713

Celková suma

241,66 EUR

605,10 EUR
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Karadžičova
2,
47 258 713
811 09 Bratislava

605,10 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Coch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 367/2, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016 S 1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca úpadcu Ing. Ján Coch, dátum narodenia 16.02.1959, bytom Stredná 367/2, 974 05 Banská
Bystrica, Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo
účtu IBAN SK57 0200 0000 0037 7359 5353 variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.

K003317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šipoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korytnická 5, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 246 094
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/71/2010 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/71/2010
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku por. č. 1:
Iná majetková hodnota: Zrážky zo mzdy úpadcu;
Popis: Pravidelne mesačne vykonávané zrážky zo mzdy úpadcu v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b)
v spojení s ustanovením § 72 ods. 2 ZKR;
Do všeobecnej podstaty sa týmto prispieva sumou vo výške cca 373,- EUR/mesačne.

Súpisová zložka majetku por. č. 2:
Iná majetková hodnota: Zrážky zo mzdy úpadcu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Pravidelne mesačne vykonávané zrážky zo mzdy úpadcu v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b)
v spojení s ustanovením § 72 ods. 2 ZKR;
Do všeobecnej podstaty sa týmto prispieva sumou vo výške cca 94,- EUR/mesačne.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K003318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAMIRO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 7, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 559 202
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2015 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spisová značka súdneho spisu:

32K/11/2015

Spisová značka správcovského spisu:

32K/11/2015 S1225

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu RUŽA NR, s.r.o., so sídlom
Bratislavská / Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZKR, že po základnej prihlasovacej lehote bola
doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa:

Veriteľ

Istina

Úroky

Úroky
omeškania

z Poplatok
omeškania

z Náklady
uplatnenia

Gejza Cziria, Ľ. Štúra 21/A, Levice, 1.825,69
IČO: 17710332
€

z Suma
spolu

Č.v
zozname
pohľad.

1.825,69 € 10

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z

K003319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
deň
Adresa, kde
hodnota
spoluvlastnícky zapísania dôvod
sa majetok
majetku v
podiel
majetku
zapísania
nachádza
€
do súpisu

Por.číslo

Inventárne
Názov / Popis
číslo

857

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
012013 splatná
dňa 01.02.2013 vo
výške 180 000
EUR

858

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
022013 splatná
dňa 01.03.2013 vo
výške 180 000
EUR

859

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
032013 splatná
dňa 01.04.2013 vo
výške 180 000
EUR

860

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
042013 splatná
dňa 01.05.2013 vo
výške 180 000
EUR

861

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
052013 splatná
dňa 01.06.2013 vo
výške 180 000
EUR

862

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
06013 splatná dňa
01.07.2013 vo
výške 180 000
EUR

863

majetok
31.1.2017 podliehajúci
konkurzu

majetok
31.1.2017 podliehajúci
konkurzu

majetok
31.1.2017 podliehajúci
konkurzu

majetok
31.1.2017 podliehajúci
konkurzu

majetok
31.1.2017 podliehajúci
konkurzu

majetok
31.1.2017 podliehajúci
konkurzu

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1

majetok
31.1.2017 podliehajúci

Poznámka o iných
dôvodoch, ktoré
spochybňujú
zaradenie majetku
do súpisu
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
strany dlžníka
úpadcu s
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
strany dlžníka
úpadcu s
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
strany dlžníka
úpadcu s
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
strany dlžníka
úpadcu s
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
strany dlžníka
úpadcu s
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
strany dlžníka
úpadcu s
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
strany dlžníka
úpadcu s

Označenie osoby,
v ktorej prospech
pochybnosti
sporného zápisu
svedčia
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
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--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
072013 splatná
dňa 01.08.2013 vo
výške 180 000
EUR

864

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
082013 splatná
dňa 01.09.2013 vo
výške 180 000
EUR

865

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
092013 splatná
dňa 01.10.2013 vo
výške 180 000
EUR

866

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
102013 splatná
dňa 01.11.2013 vo
výške 180 000
EUR

867

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
112013 splatná
dňa 01.12.2013 vo
výške 180 000
EUR

868

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
122013 splatná
dňa 01.01.2014 vo
výške 180 000
EUR

869

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
012014 splatná
dňa 01.02.2014 vo
výške 180 000
EUR

870

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
022014 splatná
dňa 01.03.2014 vo
výške 180 000
EUR

Deň vydania: 14.02.2017

31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa

pohľadávka voči
Falkensteiner

811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
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Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 1 800,00 --------------- 1/1
032014 splatná
dňa 01.04.2014 vo
výške 180 000
EUR

872

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------600,00
901, číslo faktúry
042014 splatná
dňa 01.05.2014 vo
výške 60 000 EUR

873

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------600,00
901, číslo faktúry
052014 splatná
dňa 01.06.2014 vo
výške 60 000 EUR

874

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------600,00
901, číslo faktúry
062014 splatná
dňa 01.07.2014 vo
výške 60 000 EUR

875

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------600,00
901, číslo faktúry
072014 splatná
dňa 01.08.2014 vo
výške 60 000 EUR

876

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------600,00
901, číslo faktúry
082014 splatná
dňa 01.09.2014 vo
výške 60 000 EUR

877

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------600,00
901, číslo faktúry
092014 splatná
dňa 01.10.2014 vo
výške 60 000 EUR

878

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------600,00
901, číslo faktúry
102014 splatná
dňa 01.11.2014 vo
výške 60 000 EUR

Deň vydania: 14.02.2017

zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta

--------------- 1/1

--------------- 1/1

--------------- 1/1

--------------- 1/1

--------------- 1/1

--------------- 1/1

--------------- 1/1

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901
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výške 60 000 EUR

879

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------600,00
901, číslo faktúry
112014 splatná
dňa 01.12.2014 vo
výške 60 000 EUR

880

pohľadávka voči
Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, IČO: 44 428
--------------- 901, číslo faktúry 42,76
102011 splatná
dňa 01.11.2011
zostatok vo výške
4 276,05 EUR

Deň vydania: 14.02.2017

platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
31.1.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca
Pohľadávka zanikla
jednostranným
zápočtom zo dňa
30.11.2014 zo
majetok
strany dlžníka
2.2.2017 podliehajúci
úpadcu s
konkurzu
pohľadávkou
úpadcu, ktorého
platnosť namieta
správca

--------------- 1/1

--------------- 1/1

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

Falkensteiner
Hotel Bratislava
s.r.o, Pilárikova 5,
811 03
Bratislava,IČO:
44 428 901

K003320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Napájadlá 6 6, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 055
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2016 S 1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

BS správcovská, k.s. so sídlom Cukrovarská 32/2, Trebišov 075 01, IČO: 48 046 728, správca konkurznej podstaty
úpadcu – spoločnosti ABO TRADE s.r.o., so sídlom Napájadlá 6, 040 12 Košice, IČO: 36 850 055, v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ako „ZKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a súčasne
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu. Termín a nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné dohodnúť na
t.č.: 0918 732 039 alebo formou e-mailu (bs@bsspravcovska.sk).
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR):

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. 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.
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Deň vydania: 14.02.2017

V Trebišove, dňa 09.02.2017

BS správcovská k.s.
správca konkurznej podstaty

K003321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aviatico, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 544 801
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/3/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: Aviatico, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46 544 801,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38136/T, podľa ustanovenia § 147
ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam o pokračovaní schvaľovacej schôdze účastníkov plánu.
Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu bude pokračovať dňa 22.02.2017 o 13,00 hod. na adrese: Pekárska
11, 917 01 Trnava. Deň pokračovania schvaľovacej schôdze bol určený v súlade s § 147 ods. 3 ZKR.
Prezencia účastníkov sa uskutoční od 12,00 hod do 13,00 hod. Veriteľ predloží pri prezencii doklad totožnosti,
právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a dokladom totožnosti.
Program pokračovania schvaľovacej schôdze:
1.Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
2.Záver
Dôvod odročenia hlasovania o prijatí plánu na schvaľovacej schôdze účastníkov plánu konanej dňa 07.02.2017
o 11.00 hod: Z rozpravy vyplynula potreba urobiť v pláne zmeny z dôvodu legislatívnych zmien ZKR účinných od
01.01.2017.
Odo dňa 15.02.2017 je možno nahliadnuť do upraveného reštrukturalizačného plánu v kancelárií správcu Pekárska
11, 917 01 Trnava v pracovných dňoch Po-Pia od 09,00 do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese: bilsky.spravca@gmail.com alebo
telefonicky na tel. č.033/5591 633.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.02.2017

Spisová značka správcovského spisu: 26R/3/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

v reštrukturalizácii dlžníka
RECYCENTRUM, s.r.o., „v reštrukturalizácii“
so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182
(ďalej aj len ako „Dlžník“)
konaného v zmysle ust. § 127 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)

Sp.zn. Okresného súdu Košice I:

26R/3/2016

Miesto konania schôdze veriteľov:

Komenského 10B, Banská Bystrica
(sídlo predsedu VV Jesenský vŕšok spol.s r.o.)

Dátum a čas konania:

10.02.2017 o 10.30.hod.

Program zasadnutia:

1/ Rozhodnutie o predĺžení lehoty na
predbežné schválenie plánu veriteľským
výborom do dňa 13.03.2017

Prítomní:
Zvolení členovia veriteľského výboru :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678 - predseda veriteľského výboru
PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630
SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

I.
Otvorenie zasadnutia
Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“), zvolané členom VV SOLARIS TRADE s.r.o., na žiadosť Dlžníka, otvoril Predseda VV Jesenský vŕšok spol. s r.o. podľa ust. § 128 ods. 1
ZKR o 10.30hod. Privítal prítomných členov VV a oboznámil ich o programe dnešného zasadnutia VV, ktorým je:
Rozhodnutie o predĺžení lehoty na predbežné schválenie reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom v zmysle
ust. § 143 ZKR do dňa 13.03.2017.
II.
Uznášaniaschopnosť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.02.2017

Predseda VV vzhľadom na prítomnosť všetkých piatich (5) zvolených členov veriteľského výboru v súlade s ust. §
128 ods. 2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia VV.
III.
Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesení
Správca informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR každý člen VV má pri hlasovaní jeden (1)
hlas. Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti
hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. V súlade s uvedeným je na
dnešnom prvom zasadnutí VV na prijatie uznesenia VV potrebný súhlas aspoň troch (3) členov VV.
IV.
Predĺženie lehoty na predbežné schválenie plánu veriteľským výborom
Následne Predseda VV pristúpil k oznámenému bodu programu zasadnutia veriteľského výboru a to k rozhodovaniu
o návrhu na predĺženie lehoty na predbežné schválenie plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 143 ZKR do dňa
13.03.2017. Predseda VV v krátkosti oboznámil prítomných členov VV o zákonných možnostiach predĺženia lehoty,
pričom v krátkosti ozrejmil skutočnosti odôvodňujúce predĺženie lehoty v zmysle ust. § 143 ZKR a to najmä
s poukazom na náročnosť a rozsah prác spojených s reštrukturalizačným plánom.
V zmysle vyššie uvedeného Predseda VV navrhol lehotu v zmysle ust. § 143 ZKR predĺžiť do dňa 13.03.2017,
pričom sa následne pristúpilo k hlasovaniu.
HLASOVANIE :
IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332

ZA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810

ZA

Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

ZA

PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630

ZA

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

ZA:
PROTI:

ZA

5 hlasov
0 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, so sídlom
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182, v zmysle ust. § 143 ZKR predlžuje
lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru do dňa
13.03.2017.“
V.
Záver
Na záver zasadnutia vyzval Predseda VV prítomných členov VV na prednesenie prípadných stanovísk
a požiadaviek. Predseda VV konštatuje, že prítomný členovia VV žiadne stanoviská ani požiadavky nevzniesli.
Predseda VV následne poďakoval prítomným členom VV za účasť a prvé zasadnutie VV v reštrukturalizácii Dlžníka
o 10.40 ukončil.
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Deň vydania: 14.02.2017

Predseda VV:

...........................................................................
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
JUDr. Daniel Šintaj, splnomocnený zástupca
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