Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

K003843
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova
15, 851 04 Bratislava št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Radovan Grman, nar.
09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava št. občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15,
851 04 Bratislava št. občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003844
Spisová značka: 4K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Dražobná spoločnosť, a.s., so sídlom Zelinárska 6,
821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703, právne zast. Advokátska kancelária STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o., so
sídlom kancelárie Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, IČO: 36 795 038, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Molnár, so sídlom Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava, nar. 11.06.1948, štátny občan SR,
rozhodol
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,
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
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III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“), za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 TZ) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 TZ).

IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 15.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003845
Spisová značka: 2K/20/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Miroslav Fabián, nar. 15.01.1962, bytom Vajanského 265/45, 901
01 Malacky, št. občan SR uznesením č.k. 2K/20/2015 - 191 zo dňa 13.09.2016, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Miroslav Fabián, nar. 15.01.1962, bytom Vajanského 265/45, 901 01
Malacky, št. občan SR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.2.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K003846
Spisová značka: 4K/57/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TLD, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25A, 825 03
Bratislava, IČO: 36 378 020 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HIROS, s.r.o., so sídlom
Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 404,
rozhodol

Súd ustanovuje dlžníkovi: HIROS, s.r.o., so sídlom Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 404,
predbežného správcu: AB restructuring k.s., so sídlom Dostojevského 19, 811 09 Bratislava, IČO: 47 241 608, zn.
správcu S 1611.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003847
Spisová značka: 3K/19/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Štefan Rosina, bytom
Adámiho 449/16, 841 05 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436, 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: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska
cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 3 074,82 €.
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 14.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003848
Spisová značka: 6K/28/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Marek Polák, nar. 18.10.1992, bytom
Aleja Slobody 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing.
Ladislav Manda, nar. 06.04.1952, bytom Holíčska 3105/4, 851 01 Bratislava, t. č. Rázusova 50/A, 902 01 Pezinok,
občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ladislav Manda, nar. 06.04.1952, bytom Holíčska
3105/4, 851 01 Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S 1358.
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
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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 rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. 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.
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
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).
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11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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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. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 15.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003849
Spisová značka: 6K/6/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom
Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava, občan SR, t. č. Černyševského 17, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava,
občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom Jasovská
3069/4, 851 07 Bratislava, 900 28, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003850
Spisová značka: 6K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o., so
sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, IČO: 00 604 542, právne zastúpený: Advokátska kancelária Patassy, s.r.o., so
sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 36 806 412, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
VAJNORSKÁ REAL s. r. o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46 521 534
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VAJNORSKÁ REAL s. r. o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04 Bratislava,
IČO: 46 521 534.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003851
Spisová značka: 6K/54/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: A. Schwarzkopf s.r.o., v likvidácii, so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 485 224, v mene ktorého koná likvidátor: Andrea Schwarzkopf, HeinrichHeine-Gasse 27, Kottingbrunn 2542, Rakúska republika, zastúpený: Ing. Jaroslav Makeľ, nar. 04.06.1965, bytom
Guothova 19, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A. Schwarzkopf s.r.o., v
likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 485 224
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: A. Schwarzkopf s.r.o., v likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 45 485 224, pre nedostatok majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: A. Schwarzkopf s.r.o., v likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 45 485 224, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. 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 14.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K003852
Spisová značka: 2K/87/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, o návrhu veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské
Nivy 1, 829 90 Bratislava, zast. NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Františkánska 5, 040 01 Košice, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e pristúpenie veriteľa VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava do konkurzného
konania na strane navrhovateľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003853
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Mikuláš Kasza, s miestom podnikania 982
01 Tornaľa, Hurbanova 25, IČO: 17 985 412, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi - Mgr. Mikuláš Kasza, s miestom podnikania 982 01 Tornaľa,
Hurbanova 25, IČO: 17 985 412
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003854
Spisová značka: 2K/28/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Naď, nar. 03. 11.
1980, bytom B. Nemcovej 956/41, 990 01 Veľký Krtíš, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k.s.,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 94, uznesením č. k. 2K 28/2015 - 137 zo dňa 17.
01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
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

7

Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003855
Spisová značka: 2K/53/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marek Repiský, nar. 03. 09.
1988, bytom 966 77 Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 211, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo,
so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, uznesením č. k. 2K 53/2015 - 114 zo dňa 17.
01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003856
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10.
1977, bytom 962 21 Lieskovec, Lieskovská cesta 2509/36, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Jozef
Oravec, so sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, uznesením č. k. 2K 36/2016 - 79 zo dňa
17. 01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003857
Spisová značka: 2K/42/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Barta, nar. 26. 08.
1971, bytom 985 31 Trebeľovce 194, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Námestie slobody 5, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Námestie slobody
5 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003858
Spisová značka: 2K/30/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Barcík, nar. 20. 09.
1970, bytom 974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 1219/11, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Ďurčeková, správca k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Námestie slobody 5, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
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Súd p r i z n á v a JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Námestie slobody
5 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003859
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Gajdoš, nar.
18.09.1979, bytom Svitavská 2, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Gajdoš - MG
REAL, s miestom podnikania Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 227 601, správcom konkurznej
podstaty ktorého je spoločnosť KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Partizánska cesta 94, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 47 752 785, značka správcu S 1704, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a spoločnosti KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 47 752 785, značka správcu S 1704, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003860
Spisová značka: 4K/5/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Božena Tomíková nar. 25. 08. 1949, bytom 221, 962 52
Cerovo, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Božena Tomíková nar. 25. 08. 1949, bytom 221, 962 52
Cerovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003861
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Marián Lichvár nar. 27. 12. 1971, bytom J. Luku 617/13,
991 26 Nenince, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 21.02.2017

rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Marián Lichvár nar. 27. 12. 1971, bytom J. Luku 617/13, 991 26
Nenince.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003862
Spisová značka: 1K/92/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 92/2015 - 154 zo dňa 19. 01. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Richard Horváth, nar. 16.02.1973, bytom Čeláre 93, 991 22 Čeláre po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 02. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K003863
Spisová značka: 26K/26/2012
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Fitus, nar. 16.02.1972, bytom P. O. Hviezdoslava
50/80, 079 01 Veľké Kapušany, uznesením č.k. 26K/26/2012-167 zo dňa 16.01.2017 zrušil konkurz na majetok
dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2017.

Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K003864
Spisová značka: 26K/35/2012
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PLASTOKNO,
s.r.o. Košice, so sídlom Pri Hati 1, 040 31 Košice, IČO: 31 669 891 uznesením zo dňa 05.01.2017 č.k. 26K/35/2012620 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska č. 5,
851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto konkurzného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so
sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2017.
Obchodný vestník 36/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K003865
Spisová značka: 31R/1/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MANGINI s.r.o., so sídlom: Michalovská 1,
073 01 Sobrance, IČO: 36 191 141 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol

Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: MANGINI s.r.o., so sídlom: Michalovská 1,
073 01 Sobrance, IČO: 36 191 141.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003866
Spisová značka: 31K/81/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L I B E N Z, s.r.o. v konkurze, so sídlom:
Jovická cesta č. 1744, Rožňava, IČO: 36 181 421, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1283 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 990,07 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 990,07 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 211/2014 správcovi podstaty, JUDr. Ondrej Gajdošech,
so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283 na účet č. SK84 0900 0000 0051 2523 2887,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003867
Spisová značka: 31K/57/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Elena Šťastná, narodená: 03.09.1971, trvale
bytom: Humenská č. 43, 040 11 Košice, o návrhu na zrušenie konkurzu takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 36/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 21.02.2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Elena Šťastná, narodená: 03.09.1971, trvale
bytom: Humenská č. 43, 040 11 Košice, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol

Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Elena Šťastná, narodená: 03.09.1971, trvale bytom: Humenská
č. 43, 040 11 Košice z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 15.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003868
Spisová značka: 26K/15/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pallas Aténa, spol. s r.o., so
sídlom Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, IČO: 31 734 448 o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Pallas Aténa, spol. s r.o., so sídlom Slovenskej jednoty 10, 040
01 Košice, IČO: 31 734 448 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 15.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003869
Spisová značka: 26K/65/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o.,
so sídlom Fibichova 13, 040 01 Košice, IČO: 36 203 408 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so
sídlom kancelárie Mlynárska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1354 o odvolanie správcu z funkcie takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o.,
so
sídlom
Fibichova
13, 040 01 Košice, IČO: 36
203 408 ao reštrukturalizácie
návrhu správcu podstaty: JUDr. Jana
Koľveková,
so
Obchodný vestník 36/2017
Konkurzy
Deň vydania:
21.02.2017
sídlom kancelárie Mlynárska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1354 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Mlynárska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S1354.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003870
Spisová značka: 31K/35/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Radoslav Jenčuš, narodený:
26.11.1971, trvale bytom: Pod Horou 4, 040 16 Košice - Myslava, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mgr. Radoslav Jenčuš, narodený: 26.11.1971, trvale bytom: Pod
Horou 4, 040 16 Košice - Myslava z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku
Okresný súd Košice I dňa 15.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003871
Spisová značka: 26K/45/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. arch. Janka
Zombeková, narodená: 22.10.1969, trvale bytom: Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča o návrhu na zrušenie
konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. arch. Janka Zombeková, narodená: 22.10.1969, trvale
bytom: Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní saVydáva
má popri
všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
akom rozsahu sa napáda,
v čoma doplnení
sa toto rozhodnutie
alebo
súdu považuje
za nesprávny a čoho sa odvolateľ
a o zmene
niektorých zákonov
na postup
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
domáha (§ 363 CSP).
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zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 15.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003872
Spisová značka: 31K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom: Toryská 5,
040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 35 850 264, práv. zastúpený: GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so
sídlom: Kováčska 53, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 730 564 proti dlžníkovi: R-K, s.r.o., so
sídlom: Železiarenská 29, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 46 895 817 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: R-K, s.r.o., so sídlom: Železiarenská 29, 040
15 Košice-Šaca, IČO: 46 895 817.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 15.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K003873
Spisová značka: 26K/3/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom Obchodná 12/23, 078 01
Sečovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom Obchodná 12/23, 078 01
Sečovce.
Uznáva konkurz za m a l ý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves,
značka správcu: S895.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
uspokojený iba
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
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. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
počas konkurzného konania
až ado
zrušenia
konkurzu.
Návrh
na povolenie
oddlženia
okrem všeobecných náležitostí
a o zmene
doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
16
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

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
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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. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 15.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003874
Spisová značka: 31NcKR/27/2015
Na všetkých podania v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKr/27/2015
Upovedomenie o odročení alebo odvolaní pojednávania
Vo veci
oddlženia

Beáta Jánošková, Štefánikova 1773/19, 943 01 Štúrovo

pojednávanie určené na deň 20.03.2017 o 10.00 hod.
15.05.2017 o 13.00 hod.
17
1. s a o d r o č u j e na deň .......... o .............. hod., č.dv. ............
z dôvodu služobných povinností sudcu
Predvolávame Vás na toto nové pojednávanie a upozorňujeme na obsah poučení a príkazov
uvedených v predošlom predvolaní.
2.

sa

odročuje na neurčito

3.

sa nekoná

V Nitre, dňa 15.02.2017

Za správnosť vyhotovenia:
Erika Tóthová

Okresný súd Nitra dňa 15.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K003875
Spisová značka: 31K/31/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Krencs, nar. 8.6.1971,
bytom 951 73 Jelenec 329, t.č. bytom Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš,
so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 14.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, vyšší súdny úradník
K003876
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stavebná firma LAUKO, s.r.o. ,,
v konkurze“, so sídlom Cabajská 23, 949 01 Nitra, IČO: 36 540 684, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav
Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949
01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške 7.966,53 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému,
so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo výške 550,15 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19-21/2016
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 14.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003877
Spisová značka: 32K/44/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná
833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zsolt Gál, nar.
28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Róbertovi Hippovi, so sídlom kancelárie Farská 33/Ip., 949 01 Nitra,
odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 179,76 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Róberta Hippa so
sídlom kancelárie Farská 33/Ip., 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 345,73 eura
z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou D19-97/2016 do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
III.

V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku vo výške 318,15 eura.

IV.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vrátiť navrhovateľovi nevyplatenú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 318,15 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov pod
položkou D19-97/2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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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IV.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vrátiť navrhovateľovi nevyplatenú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 318,15 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov pod
položkou D19-97/2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 14.2.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K003878
Spisová značka: 4K/4/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná 419/26, 093 01 Vranov
nad Topľou.
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
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 15.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, 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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K003879
Spisová značka: 25K/6/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Horváthová, nar. 17.05.1982, Nová Ves
2217/2, 929 01 Dunajská Streda, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Lucia Horváthová, nar. 17.05.1982, Nová Ves
2217/2, 929 01 Dunajská Streda.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je
prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K003880
Spisová značka: 23K/27/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TELEKOMUNIKATION & MORE
s.r.o., IČO 44927631, Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o odmene správcu do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská
17/26, 924 01 Galanta, paušálnu odmenu vo výške 2788,28 eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a

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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K003881
Spisová značka: 23R/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Absolon, s.r.o., IČO 45729484, Pekárska 11, Trnava,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 37512/T, o návrhu na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
Súd n a h r á d z a súhlas skupiny veriteľov - skupina pre nezabezpečené
pohľadávky 1 s reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 1.2.2017 a ktorý
je prílohou tohto uznesenia.
II.
Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: Absolon, s.r.o., IČO 45729484,
Pekárska 11, Trnava, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 1.2.2017, ktorý je prílohou tohto
uznesenia.
III.
Poučenie:

Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: Absolon, s.r.o., IČO 45729484, Pekárska 11, Trnava.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Prílohy: Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu a
nachádza sa na č. l. 603-695 ( vrátane príloh)

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003882
Spisová značka: 25K/4/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OMS, spol. S r.o., IČO: 34 132 333, Dojč 419, Dojč, o
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BOPAM, s.r.o., IČO: 47 663 120, Bulharská 2467/23 Trnava, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38512/T takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: BOPAM, s.r.o., IČO: 47 663 120, Bulharská 2467/23 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
účastník podávajúci
námietku
zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
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sťažnosti.
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sporu možné a účelné.
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Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz
zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je
oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas
konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu
musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie
svojich veriteľov.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.2.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K003883
Spisová značka: 28K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Hokejový klub 36 Skalica - v likvidácii, IČO: 31871097, Dr.
Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Hokejový klub 36 Skalica - v likvidácii, IČO: 31871097, Dr. Clementisa 1150/50,
909 01 Skalica, predbežného správcu JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K003884
Spisová značka: 4K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Hovorič, nar. 22.7.1986, bytom
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, do 19.2.2016 podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Hovorič, s miestom podnikania Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice, Diviaky, IČO: 44 847 050, správcom
ktorého je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na
uloženie záväzného pokynu, ako postupovať, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súdvestník
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konkurzu anareštrukturalizácie
majetok úpadcu: Jozef Hovorič, Deň
nar. vydania:
22.7.1986,21.02.2017
bytom
Obchodný
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, do 19.2.2016 podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Hovorič, s miestom podnikania Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice, Diviaky, IČO: 44 847 050, správcom
ktorého je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na
uloženie záväzného pokynu, ako postupovať, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 170/2016 zo dňa
05.09.2016, a to:
motorové vozidlo zn. SEAT, model Ibiza, typ 6K 4-AEX2/./., rok prvej evidencie v SR 1997, objem
motora 1390 cm3, súpisová hodnota 300 eur,
je správca povinný speňažovať v ponukovom konaní nasledovným spôsobom:
Výzvu na predkladanie ponúk s podrobným opisom speňažovanej hnuteľnej veci vrátane úplných podmienok
ponukového konania je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku. Predmetné motorové vozidlo správca
zároveň ponúkne na internetových portáloch, na ktorých sa bezplatne zverejňujú ponuky predávaných ojazdených
motorových vozidiel. Inzerované oznámenie musí obsahovať minimálne informácie o predmete predaja s
fotografiami, o lehote na podávanie záväzných ponúk a o možnosti poskytnutia bližších informácií o predmete
predaja, pričom zároveň bude doplnený o odkaz na podmienky ponukového konania zverejnené v príslušnom
Obchodnom vestníku. Realizáciu inzerátu na internete je správca povinný zabezpečiť tak, aby záujemcovia o kúpu
ponúkaného motorového vozidla mali dostatočný čas na podanie ponuky. Lehota na podávanie záväzných ponúk
bude stanovená na 20 dní odo dňa zverejnenia výzvy na prekladanie ponúk v Obchodnom vestníku. Ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku.
Správca je povinný zabezpečiť obhliadku predmetu predaja po telefonickom dohovore so správcom na mieste a v
čase dohodnutom so správcom. Obálky s ponukami budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu, o čom je správca povinný spísať úradný záznam. Následne správca ponuky vyhodnotí a o
výsledku ponukového konania bude podrobne informovať súd. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý
ponúkne za speňažovanú vec najvyššiu kúpnu cenu. Ďalšie podmienky ponukového konania, ktoré nie sú upravené
týmto záväzným pokynom, je správca oprávnený stanoviť sám, pri dodržaní zásady hospodárnosti, verejnosti a
transparentnosti.
V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania je správca oprávnený ponukové konanie zopakovať, za
podmienok uvedených v odôvodnení tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 14.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K003885
Spisová značka: 4K/4/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lukáš Kučes, nar. 20.11.1991, trvale
bytom ul. SNP 446, 013 25 Stráňavy, zdržujúci sa na adrese: Lerchenfelder Strasse 70/72, 1080 Viedeň, Rakúsko,
správcom ktorého je: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, o
návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, ako postupovať, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 169/2016 zo dňa
02.09.2016, a to:
500 eur,

motorové vozidlo zn. PEUGEOT 306 SYMBIO, rok výroby 1998, modrá metalíza, súpisová hodnota

je správca povinný speňažovať v ponukovom konaní nasledovným spôsobom:
Výzvu na predkladanie ponúk s podrobným opisom speňažovanej hnuteľnej veci vrátane úplných podmienok
ponukového konania je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku. Predmetné motorové vozidlo správca
zároveň ponúkne na internetových portáloch, na ktorých sa bezplatne zverejňujú ponuky predávaných ojazdených
motorových vozidiel. Inzerované oznámenie musí obsahovať minimálne informácie o predmete predaja s
fotografiami, o lehote na podávanie záväzných ponúk a o možnosti poskytnutia bližších informácií o predmete
predaja, pričom zároveň bude doplnený o odkaz na podmienky ponukového konania zverejnené v príslušnom
Obchodnom vestníku. Realizáciu inzerátu na internete je správca povinný zabezpečiť tak, aby záujemcovia o kúpu
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Obálky s ponukami budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, o čom je správca
povinný spísať úradný záznam. Následne správca ponuky vyhodnotí a o výsledku ponukového konania bude
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motorových vozidiel. Inzerované oznámenie musí obsahovať minimálne informácie o predmete predaja s
fotografiami, o lehote na podávanie záväzných ponúk a o možnosti poskytnutia bližších informácií o predmete
predaja, pričom zároveň bude doplnený o odkaz na podmienky ponukového konania zverejnené v príslušnom
Obchodnom vestníku. Realizáciu inzerátu na internete je správca povinný zabezpečiť tak, aby záujemcovia o kúpu
ponúkaného motorového vozidla mali dostatočný čas na podanie ponuky. Lehota na podávanie záväzných ponúk
bude stanovená na 20 dní odo dňa zverejnenia výzvy na prekladanie ponúk v Obchodnom vestníku. Ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku.
Obálky s ponukami budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, o čom je správca
povinný spísať úradný záznam. Následne správca ponuky vyhodnotí a o výsledku ponukového konania bude
podrobne informovať súd. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne za speňažovanú vec
najvyššiu kúpnu cenu. Ďalšie podmienky ponukového konania, ktoré nie sú upravené týmto záväzným pokynom, je
správca oprávnený stanoviť sám, pri dodržaní zásady hospodárnosti, verejnosti a transparentnosti.
V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania je správca oprávnený ponukové konanie zopakovať, za
podmienok uvedených v odôvodnení tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 14.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K003886
Spisová značka: 1K/34/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROFISPOL, s.r.o., U Hluška, Okružná
103/37, 022 01 Čadca, IČO: 46 011 633, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie: Dončova
13, 034 01 Ružomberok, v časti o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu,
takto
rozhodol
Správca je oprávnený speňažiť majetok úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. 99/2014 zo dňa
27.5.2014 pod položkou K009970 - peňažné pohľadávky v ponukovom konaní za nasledujúcich podmienok:
oznámenie o ponukovom konaní spolu s podmienkami ponukového konania správca
zverejní v Obchodnom vestníku; správca môže oznámenie o ponukovom konaní zverejniť aj v regionálnom periodiku
alebo iným vhodným spôsobom
víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou odplatou
správca má právo odmietnuť víťaznú ponuku, ktorá by bola zanedbateľná
ponuky sa podávajú na adrese sídla správcu, s označením na obálke: PONUKOVÉ
KONANIE - NEOTVÁRAŤ!
- lehota na podávanie ponúk bude minimálne 15 dní (presnú lehotu stanoví správca)
- vyhodnotenie ponúk (otváranie obálok) vykoná správca do 5 dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk; správca o vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, ktorú bezodkladne odošle
príslušnému orgánu
ostatné podmienky ponukového konania určí správca s odbornou starostlivosťou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 15.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003887
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: MIKOMIX, spol. s r.o., so
sídlom Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930, na návrh navrhovateľa - veriteľa, MS - Spark s.r.o.,
Trstínska 9, 917 01 Trnava, IČO: 36 298 964 v časti o návrhu veriteľa: 1/ KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. so sídlom
Kamenná 45, 010 01 Žilina, IČO: 36 372 498, právne zastúpený: JUDr. Alžbeta Skočdopolová, advokát so sídlom
Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, veriteľa 2/ FINANC PARTNERS s.r.o., so sídlom Jesenského 230/7, 958 01
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sídlom Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930, na návrh navrhovateľa - veriteľa, MS - Spark s.r.o.,
Trstínska 9, 917 01 Trnava, IČO: 36 298 964 v časti o návrhu veriteľa: 1/ KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. so sídlom
Kamenná 45, 010 01 Žilina, IČO: 36 372 498, právne zastúpený: JUDr. Alžbeta Skočdopolová, advokát so sídlom
Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, veriteľa 2/ FINANC PARTNERS s.r.o., so sídlom Jesenského 230/7, 958 01
Partizánske, IČO: 36 783 323 na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e pristúpenie obchodnej spoločnosti: 1/ KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. so sídlom Kamenná 45, 010 01
Žilina, IČO: 36 372 498 do konkurzného konania voči dlžníkovi MIKOMIX, spol. s r.o., so sídlom Družinská 897, 013
22 Rosina, IČO: 36 414 930.
P o v o ľ u j e pristúpenie obchodnej spoločnosti: 2/ FINANC PARTNERS s.r.o., so sídlom Jesenského 230/7, 958 01
Partizánske, IČO: 36 783 323 do konkurzného konania 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/.
Okresný súd Žilina dňa 15.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003888
Spisová značka: 4K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Talise, a.s., so sídlom kancelárie
Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 381 250 (do 6.12.2016 spoločnosť podnikala pod obchodným menom VITAL,
a.s., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina), správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie
Uhoľná 9, 010 01 Žilina, v časti o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Márii Cabadajovej, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 7.966,54 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného 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.
Okresný súd Žilina dňa 15.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K003889
Spisová značka: 2K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne: Mária Skupeňová, nar.
09.09.1961, bytom Lalinok 38, 013 31 Divinka, právne zastúpenej: JUDr. Václav Jaroščiak, advokát so sídlom M.
Rázusa 14, 010 01 Žilina, ktorej správcom je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 01
Ružomberok, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie: Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 531,10 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. 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 15.2.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K003890
Spisová značka: 2K/15/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/15/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
navrhovateľa:
1/ NASSO, s.r.o., Nobelova 48, 831 02 Bratislava, IČO: 35 834 528,
2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká republika,
IČO: 60 697 458
3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina,
IČO: 47 373 067
právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697,
dlžníka:

REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443,

právne zastúpený: JUDr. Peter Vachan, advokát so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
o návrhu veriteľov na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 08. 03. 2017 o 9:00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
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ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 15.02.2017
Za správnosť vyhotovenia: Štanclová Alexandra

POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 15.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K003891
Spisová značka: 2K/30/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ericha Škubáka, nar.
28.04.1973, bytom Mateja Bela 3460/72, 010 15 Žilina, ktorého správcom je: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so
sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku, takto

rozhodol
Návrh správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 15.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K003892
Spisová značka: 2K/33/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Dočár, nar.
16.01.1954, bytom Vážska 3254/8, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 669 41, v časti o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto

rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz na majetok úpadcu Ing. Milan Dočár, nar. 16.01.1954, bytom Vážska 3254/8, 010 01 Žilina, pre nedostatok
majetku zrušuje.
Správcovi odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a náhradu výdavkov nepriznáva.

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, a to 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 15.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K003893
Spisová značka: 2K/24/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne: Mária Korbelová, nar.
17.01.1967, bytom Stodolova 3434/14, 010 15 Žilina, ktorej správcom je: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku, takto

rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 5.397,90 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov (pomerne) vo výške
36,48 eur,
b) odmena správcu z výťažku
53,78 eur,
c) náklady konkurzu - poštovné (pomerne)
3,47 eur,
d) náklady konkurzu - bankové poplatky (pomerne)
e) súdny poplatok z výťažku vo výške
f) výdavky správcu súvisiace so zrušením konkurzu vo výške

-

-

150,00 eur.

12,72 eur,
3,00 eur,

2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 5.138,46 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, IČO: 00 321 796, vo výške
b) Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Hodžova 11, Žilina,
vo výške
c) PROFI
vo výške

37,33 eur,
470,55 eur,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
CREDIT Slovakia,
s.r.o.,
IČO: 35
792 752,
so sídlom
Pribinova
Bratislava,
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom25,
sídle:
www.justice.gov.sk

28
572,35 eur,

2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 5.138,46 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) Mesto Žilina,
Námestie
obetí komunizmu 1,Konkurzy
Žilina, IČO:
321 796, vo výške
Obchodný
vestník
36/2017
a 00
reštrukturalizácie
b) Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Hodžova 11, Žilina,
vo výške

37,33
Deňeur,
vydania: 21.02.2017
470,55 eur,

c) PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25, Bratislava,
vo výške
572,35 eur,
d) Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, so sídlom Bajkalská 30, Bratislava,
vo výške
3.355,34 eur,
e) SBD HÁJIK, družstvo, IČO: 46436880, Mateja Bela 852, Žilina, vo výške

702,90 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 15.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Röth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 7, 929 01 Kútniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1985
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/1/2016 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/1//2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Balázs Röth, nar. 22.04.1985, bytom Kolónia 7, 929 01 Kútniky (ďalej len
"úpadca") v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá zástupcovi veriteľov na schválenie rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

VŠEOBECNÁ ČASŤ:
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19.02.2016 sme boli ustanovení do funkcie správcu úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2016 vydanom dňa 29.02.2016.
Bezodkladne po ustanovení do funkcie správcu úpadcu, správca v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a nariadeniami začal realizovať úkony potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu insolvenčného konania, najmä
úkony smerujúce k zisteniu majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu.
Na tento účel správca odovzdal na poštovú prepravu písomné žiadosti, ktorých adresátom boli Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR, príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Daňový úrad Trnava, Sociálna
poisťovňa, všetky banky a pobočky zahraničných bánk a poisťovne, aby zistil údaje v rozsahu potrebnom na
zistenie majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu, najmä záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku úpadcu, ako
aj listiny a iné veci, ktoré mohli byť dôkazným prostriedkom pri tomto zisťovaní.
Na základe ustanovenia § 74 ZKR správca požiadal o poskytnutie súčinnosti a podanie potrebných vysvetlení
taktiež osobu úpadcu.
Okrem ďalších úkonov súvisiacich s vedením konkurzného konania správca v zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR dňa
22.04.2016 v Obchodnom vestníku č. 77/2016 zverejnil oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov, ktorá sa
konala dňa 01.06.2016 o 10:30 hod. v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava. Schôdza veriteľov
na svojom prvom zasadnutí zvolila veriteľa, EOS KSI Slovensko, s.r.o. za zástupcu veriteľov.
Počas výkonu svojej funkcie správca, na základe vlastných šetrení a zistení z odpovedí orgánov a inštitúcií
poskytujúcich správcovi súčinnosť zistil majetok úpadcu podliehajúci konkurzu, ktorý zapísal do súpisu
majetku všeobecnej podstaty v celkovej výške 3 289,49 EUR. Opis jednotlivých súpisových zložiek majetku
zaradených do všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 83/2016 vydanom dňa
02.05.2016. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku bolo postupne publikované
v Obchodnom vestníku č. OV 103/2016, č. OV 192/2016 a č. OV 27/2017.
V zmysle ustanovenia § 31 ZKR prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisoval do zoznamu pohľadávok. V
rámci základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli doručené do kancelárie správcu prihlášky pohľadávok 5
veriteľov.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty neboli do kancelárie správcu ku dnešnému dňu doručené žiadne
prihlášky pohľadávok iných veriteľov.
V zmysle ustanovenia § 31 ods. 3 ZKR správca pred konaním prvej schôdze veriteľov doručil jeden rovnopis
zoznamu pohľadávok do súdneho spisu.

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 zmysle ustanovenia § 32 ods. 8 ZKR bol zoznam pohľadávok doručený úpadcovi na vyjadrenie, príp. podanie
námietok voči prihláseným pohľadávkam. Úpadca na výzvu správcu v zákonnej lehote žiadnym spôsobom
nereagoval.
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov
o určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný
rozvrh výťažku“)“.

ROZVRHOVÁ ČASŤ:
Do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov boli zaradené jednotlivé výťažky zo
speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu celkovo vo výške 3 289,49 EUR.
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 1 236,26 EUR.
V zmysle ust. § 87 ods. 10 ZKR, správca viedol o pohľadávkach proti podstate prehľadnú evidenciu.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti
všeobecnej podstate predstavuje čiastku 2 053,23 EUR. Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení celkovo 5
veritelia v pomere zistených súm prihlásených pohľadávok.
Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 3,71 % zo zistenej sumy prihlásených pohľadávok.
Veriteľ

Zistená suma v EUR

Uspokojenie pre veriteľov v EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

6 531,73

242,58

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

48 433,30

1 798,75

Consumer Finance Holding, a.s.

33,00

1,23

02 Slovakia, s.r.o.

184,00

6,83

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

103,50

3,84

Spolu

55 285,53

2 053,23

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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D/ Rekapitulácia
Celková suma výťažku:

3 289,49 €

Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane predpokladaných pohľadávok proti podstate:

1 236,26 €

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

2 053,23 €

Na základe uvedeného správca úpadcu po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá zástupcovi
veriteľov na schválenie návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V zmysle § 101 ZKR správca určuje
zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
LexCreditor k.s.

K003895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Polačeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzi Hrušky 2853/35, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2015 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/60/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie správcu o vylúčení majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Dominika Polačeková, nar.: 02.11.1989, bytom: Medzi
Hrušky 2853/35, 962 21 Lieskovec (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp. zn. 1K/60/2015, týmto v súlade s § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty:
A. Hnuteľná vec
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
10
11

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
24.03.2016
23.12.2016 – schválenie speňaženia majetku
podľa §92 ZKR a nasl.
Stolík – drevo + sklo
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

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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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 21.02.2017
2
15
16

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
24.03.2016
23.12.2016 – schválenie speňaženia majetku
podľa §92 ZKR a nasl.
Skriňa – vysoká, uzavretá
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

3
10
11

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
24.03.2016
23.12.2016 – schválenie speňaženia majetku
podľa §92 ZKR a nasl.
Skrinka pod televízorom
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

4
30
33

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
24.03.2016
23.12.2016 – schválenie speňaženia majetku
podľa §92 ZKR a nasl.
Televízor OVP
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

5
50
57

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň a dôvod zapísania do súpisu

Deň vydania: 21.02.2017
24.03.2016
23.12.2016 – schválenie speňaženia majetku
podľa §92 ZKR a nasl.
Televízor – plochý, závesný - Samsung
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

6
5
6

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
24.03.2016
23.12.2016 – schválenie speňaženia majetku
podľa §92 ZKR a nasl.
Skrinka malá (stojan na monitor PC)
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

7
20
25

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
24.03.2016
23.12.2016 – schválenie speňaženia majetku
podľa §92 ZKR a nasl.
PC – XE028100100855 Gigabajt + Monitor
DELL a klávesnica
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

8
7
8

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
24.03.2016
23.12.2016 – schválenie speňaženia majetku
podľa §92 ZKR a nasl.
Knižnica (regálová polička)
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 21.02.2017

9
15
15

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
24.03.2016
23.12.2016 – súhlas zástupcu veriteľov s vylúčením zo
dňa 23.12.2016 podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR
Šatníková skriňa na chodbe
Družstevná ulica 3, Zvolenská Slatina

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

JUDr. Jana Živická, správca

K003896
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:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - hnuteľná vec
popis : motorové vozidlo Škoda - Favorit 135 LS, r.v. 1991, VIN : TMBAEA300N0453774, ev.č. SB 798AY
súpisová hodnota : 300,00 EUR
deň zapísania do súpisu : 14.2.2017
dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
stav opotrebovanosti : pojazdné - opotrebované
spoluvlastnícky podiel : 1/1
súp. pol. 2 - peňažná pohľadávka
popis : nevyčerpaná časť predavku
súpisová hodnota : 663,60 EUR
deň zapísania do súpisu : 14.2.2017
dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
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spoluvlastnícky podiel : 1/1
súp. pol. 3 - peňažná pohľadávka
popis : nevyčerpaný preddavok na náklady konkurzu
súpisová hodnota : 1.660,00 EUR
deň zapísania do súpisu : 14.2.2017
dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
spoluvlastnícky podiel : 1/1
súp. pol. 4 - iná majetková hodnota
popis : zrážky zo mzdy úpadcu
súpisová hodnota : 221,26 (12/16 - 148,96 €, 01/17 - 72,30 €)
deň zapísania do súpisu : 14.2.2017
dôvod zapísania majetku : §72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.
súp. pol. 5 - peňažná pohľadávka
popis : pohľadávka - prostriedky na účte v mBank k 20.12.2016
súpisová hodnota : 38,91 EUR
deň zapísania do súpisu : 14.2.2017
dôvod zapísania majetku : vlastníctvo úpadcu
spoluvlastnícky podiel : 1/1
súp. pol. 6 - iná majetková hodnota
popis : finančné prostriedky na účte manželky
súpisová hodnota : 32,69 EUR
deň zapísania do súpisu : 14.2.2017
dôvod zapísania majetku : majetok v BSM
spoluvlastnícky podiel : 1/2

K003897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZEPRIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 324, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 024
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2011
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Súpis všeobecnej podstaty

Zmena súpisu majetku úpadcu – všeobecná podstata
Správca úpadcu týmto zverejňuje zmenu súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. OV 97/2012 pod značkou záznamu K006488 dňa 22.05.2012 a v aktualizovanom znení v Obchodnom vestníku č.
OV 182/2016 pod značkou záznamu K021787 dňa 22.09.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 až por.
č. 205 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“), a to z dôvodu, že pri vyhotovovaní Súpisu všeobecnej podstaty
administratívnym nedopatrením došlo k nesprávnemu označeniu súpisovej položky majetku zapísanej pod por. č.
21.

V dôsledku zámeny bola do Súpisu všeobecnej podstaty nesprávne zapísaná nasledovná súpisová položka majetku
por. č. 21:
„Prívesný vozík AGADOS, SC 165 YD, Rok výroby: 2004, Množstvo: 1“,
namiesto správnej súpisovej položky majetku por. č. 21:
„Príves zn. PONGRATZ GPA 200 U, Rok výroby: 2002, Množstvo: 1“.

Po vykonanej zmene Súpisu všeobecnej podstaty znie súpisová položka majetku por. č. 21:
Por. č.

Popis – PRÍPOJNÉ ZARIADENIA K AUTÁM

Rok výroby

21

Príves zn. PONGRATZ GPA 200 U

2002

Stav

Množstvo

Súpisová hodnota
(aj mena)

1

80,00 Eur

Vo zvyšnej časti ostáva Súpis všeobecnej podstaty úpadcu nezmenený.

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

K003898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šajben Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre null, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2016 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 Vám ako správca úpadcu:
správca úpadcu Pavel Šajben, nar. 29.06.1969, trv. Bytom Veľké Leváre 149, 908 73 Veľké Leváre č. k.
2K/472016, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava I. sp. zn.
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2K/47/2016 vyhlásený konkurz. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I.bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku 19/2017 dňa 27.01.2017. Účinky vyhlásenia konkurzu sú od 28.01.2017
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28
ods.1ZKR).
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).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie
toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2
ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste
of bankrupt Pavel Šajben, nar. 29.06.1969, trv. Bytom Veľké Leváre 149, 908 73 Veľké Leváre č. k. 2K/472016 my
duty is to inform you, that District Court in Bratislava I. No. 2K/47/2016 on the and promulgated in the
Commercial bulletin No. 19/2017 from 27.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt. Bankruptcy was declared on 28th
January 2017
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report, 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 report shall
beconsidered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec.
1BRA).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste 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).
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 theregistered
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. Theregistration 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).
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).
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
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satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
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).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
The application must be lodged in the Euro currency. If the application is not lodged in the Euro,
amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference
exchange rate set and published on the day of bankruptcy proclamation by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim will
be determined by bankruptcy trustee with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7BRA).
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).
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
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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).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.
JUDr. Vlasta Klimentová správca

K003899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Maľcovská Knapová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6765/57, 080 01 Prešov-Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2016/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava chýb v súpise oddelenej podstaty zverejnenej v OV MS SR č. 16/2017 dňa 24.1.2017 pod položkou
K001613. Súpis oddelenej podstaty po oprave znie:
Súpisová položka P/1
Nehnuteľný majetok (stavba/byt/nebytový priestor):
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor na
Liste vlastníctva č. 3347, okres Prešov, obec Prešov, k. ú. Solivar ako:
a) Byt - Vchod: Švábska 57, 59; byt. č. 39; poschodie: 8.p; v bytovom dome súp. č. 6765 postavenom na parc.
registra „ C" par.č. 2600/83
b) Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti 75/3071in k celku
c) Spoluvlastnícky podiel na pozemku; parc. registra „ C" par.č. 2600/83 – zastavené plochy a nádvoria o výmere
496 m2; o veľkosti 75/3071-in k celku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65.000,-Eur

Zabezpečený veriteľ:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

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

Záložné právo

Zabezpečená suma:

44.485,03 Eur

Deň vzniku:

7.4.201

Poradie:

Prvé v poradí, Vklad záložného práva bol povolený pod V 1267/2011 zo dňa 7.4.2011

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.03.2011 (ďalej len „Záložná
zmluva"). Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V 1267/11, vklad povolený dňa
07.04.2011 Správou katastra Prešov.

Zabezpečený veriteľ:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

Druh zabezpečenia :

Záložné právo

Zabezpečená suma:

21.469,77 Eur

Deň vzniku:

8.4.2013

Poradie:

Druhé v poradí, Vklad záložného práva bol povolený pod V 1488/13 zo dňa 8.4.2013

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 20.03.2013 (ďalej len „Záložná
zmluva"). Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V 1488/13, vklad povolený dňa
08.04.2013 Správou katastra Prešov.

Zabezpečený veriteľ:

Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 01 Prešov, IČO: 00 173 665

Druh zabezpečenia :

Záložné právo

Zabezpečená suma:

5.147,64 Eur

Poradie:

Tretie v poradí

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Záložné právo na základe § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

K003900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Maľcovská Knapová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6765/57, 080 01 Prešov-Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2016/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/42/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oprava chýb v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v OV MS SR č. 16/2017 dňa 24.1.2017 pod položkou
K001615. Súpis všeobecnej podstaty po oprave znie:
Súpisová položka P/2
Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo zn. VOLVO V40 1,8; EČ: PO-212 EM, rok výroby: 2.12.2002, VIN:
YV1VW14K23F9878631
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,-Eur

K003901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Maľcovská Knapová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6765/57, 080 01 Prešov-Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2016/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová položka P/3
Finančné prostriedky na účte (kaucia za popretie pohľadávok zložená – Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
súpisová hodnota majetku (aj mena): 350,-Eur

K003902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Balčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Malý Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku veobecnej postaty.
V zmysle § 76 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení uverejňujem súpis všeobecnej
podstaty majetku úpadcu.
Správca zistil majetok uvedeného úpadcu a to finančnú čiastku ,ktorá bola poukázaná úpadcom dňa 13.1.2017 na
účet správcu suma vo výške 1.887,-€.ktorý tvorí súpis majetku úpadcu.
vo Vranove n/T 16.2.2017

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 Jakubek, správca

K003903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Kucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 153, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2017/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Tkáčska 2, Prešov, 3. poschodie v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod do 15.00
hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese
správcu, telefonicky na tel. č.: 051/7581847, GSM: 0915 954 713, e-mail: fabianadrian@gmail.com

K003904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BW a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo Rakovo, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu BW a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo, 038 42 Príbovce, v konaní vedenom na Okresnom súde
v Žiline č.k.: 3R/1/2014, týmto podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate. Zároveň správca
oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko a.s.
Poučenie: Zástupca veriteľov, zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto 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 Ružomberku, 16.2.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K003905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANPRESS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorlická 9, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 809
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1.schôdze veriteľov
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca úpadcu : ANPRESS, s.r.o. so sídlom Gorliská 9, 085 01 Bardejov, IČO : 31 689
809, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR , 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu vo
Vranove n.T., ul. Dobrianskeho 1651, 1. poschodie, dňa 31.03.2017 o 9.30 hod.
Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K003906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Bednárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 7, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2016 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Peter Zemko, správca úpadcu: Eva Bednárová, narodená 08.06.1986, bytom Znievska 7, 851 06 Bratislava,
Slovenská republika, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
2. PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 869 464, vo
výške 5.561,81 €.
3. PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 869 464, vo
výške 3.949,48 €.
4. PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 869 464, vo
výške 840,65 €.
5. BENCONT INVESTMENTS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
36 432 105, vo výške 5.597,86 €.
6. BENCONT INVESTMENTS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
36 432 105, vo výške 4.732,81 €.
7. BENCONT INVESTMENTS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
36 432 105, vo výške 2.130,70 €.
8. BENCONT INVESTMENTS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
36 432 105, vo výške 2.257,21 €.
Mgr. Peter Zemko

K003907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masri Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava podania č. K003495 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 33/2017 dňa 16.02.2017

Týmto zverejňujem opravu dňa a programu prvej schôdze veriteľov (bod 4. programu), ktorá sa uskutoční dňa
21.03.2017 (utorok) o 13,30 hod. v sídle správcu konkurznej podstaty na adrese Vojenská 12, Košice
nasledovne:
1. Prezentácia, otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa (§ 36 zákona č. 7/2005 Z. z.)
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne, záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvodom opravy je:
·
·

nesprávne označenie dňa konania prvej schôdze veriteľov, kde bol k dátumu 21.03.2017 uvedený štvrtok,
správne je to utorok 21.03.2017.
nesprávne označenie príslušného orgánu, ktorým je v zmysle § 107 ods. 2 ZKR v malom konkurze
namiesto veriteľského výboru zástupca veriteľov.

K003908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit Bank
Czech republic and Slovakia, a.s.:
Pozemky:
Druh

Výmera Štát

Obec

Katastrálne územie

LV

Parcelné číslo

Súpisová hodnota

Zastavané plochy a nádvoria

6946

Česká republika

Smidary Smidary

1755 237

44 555,34 €

Zastavané plochy a nádvoria

80

Česká republika

Smidary Smidary

1755 352

513,16 €

Zastavané plochy a nádvoria

40

Česká republika

Smidary Smidary

1755 353

256,58 €

Zastavané plochy a nádvoria

113

Česká republika

Smidary Smidary

1755 354

724,84 €

Zastavané plochy a nádvoria

273

Česká republika

Smidary Smidary

1755 355

1 751,17 €

Zastavané plochy a nádvoria

973

Česká republika

Smidary Smidary

1755 356

6 241,34 €

Zastavané plochy a nádvoria

471

Česká republika

Smidary Smidary

1755 391

3 021,24 €

Zastavané plochy a nádvoria

767

Česká republika

Smidary Smidary

1755 392

4 919,95 €

Ostatné plochy

1880

Česká republika

Smidary Smidary

1755 948/2

12 059,32 €

Ostatné plochy

956

Česká republika

Smidary Smidary

1755 948/10

6 132,29 €

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

3381

Česká republika

Smidary Smidary

1755 948/12

21 687,54 €

Ostatné plochy

623

Česká republika

Smidary Smidary

1755 948/14

3 996,25 €

Ostatné plochy

356

Česká republika

Smidary Smidary

1755 948/15

2 283,57 €

Ostatné plochy

1779

Česká republika

Smidary Smidary

1755 948/30

11 411,45 €

Ostatné plochy

409

Česká republika

Smidary Smidary

1755 948/31

2 623,54 €

Ostatné plochy

440

Česká republika

Smidary Smidary

1755 948/32

2 822,39 €

Stavby:
Popis

Štát

Obec

Katastr. územie Ulica

LV

Parc. č. Popisné číslo

Súpisová hodnota

Stavba - výroba

Česká republika Smidary Smidary

Na stávku 234 1755 237

234

Stavba - garáž

Česká republika Smidary Smidary

Na stávku 234 1755 352

bez sup. čísla 10 000,00 €

Stavba - iná stavba

Česká republika Smidary Smidary

Na stávku 234 1755 353

bez sup. čísla 10 000,00 €

Stavba - Tech. Vybavenie

Česká republika Smidary Smidary

Na stávku 234 1755 354

bez sup. čísla 10 000,00 €

Stavba - iná stavba

Česká republika Smidary Smidary

Na stávku 234 1755 355

bez sup. čísla 10 000,00 €

Stavba - iná stavba

Česká republika Smidary Smidary

Na stávku 234 1755 356

bez sup. čísla 10 000,00 €

Stavba - Tech. Vybavenie

Česká republika Smidary Smidary

Na stávku 234 1755 391

bez sup. čísla 10 000,00 €

Stavba - Tech. Vybavenie

Česká republika Smidary Smidary

Na stávku 234 1755 392

bez sup. čísla 10 000,00 €

80 000,00 €

SKP, k.s., správca úpadcu

K003909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Iná majetková hodnota:
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Popis

Súpisová hodnota v €

Podstata

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

715,10 €

všeobecná

SKP, k.s., správca úpadcu „WIWALDI“ Trading s.r.o.

K003910
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:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu Paradiso Plaza s.r.o., sp. zn. 40K/51/2016
Týmto oznamujem, že v zmysle § 77 ods. 6 ZKR som opätovne stanovil hodnoty zapísaného majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 30/2017 dňa 13. februára 2017, nakoľko trhová hodnota rovnakého alebo
porovnateľného majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote uvedenej v súpise, nasledovne:
BYT: 1.
popis: byt

ulica:

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č.: 825/1

súpisné číslo: 898

názov k.ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 60.000,00,-€

Orientačné číslo vchodu: 3

Číslo bytu: 19

Poschodie: druhé

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach: 7726/176842

POZEMOK: 2.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 36 m2 (1,57m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/9

súpisová hodnota: 25,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 7726/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 3.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 952 m2 (41,59m2)

číslo LV: 9626
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obec: Trenčín

parc. č. „C“: 825/1

súpisová hodnota: 100,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 7726/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 4.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 299 m2 (13,06m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 827/2

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 7726/176842

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 7 m2 (0,31m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 828/11

súpisová hodnota: 20,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 7726/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 5.

okres: Trenčín

NEBYTOVÝ PRIESTOR: 6.
popis: nebytový priestor

ulica:

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č.: 825/1

súpisné číslo: 898

názov k.ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 40.000,00,-€

Orientačné číslo vchodu: 3E

Číslo nebytového priestoru: 12-3

Poschodie: prvé

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach: 4180/176842

POZEMOK: 7.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 36 m2 (0,85m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/9

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 4180/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 8.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 952 m2 (22,50m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 825/1

súpisová hodnota: 100,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 4180/176842

štát: SR

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

51

Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

okres: Trenčín

POZEMOK: 9.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 299 m2 (7,07m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 827/2

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 4180/176842

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 7 m2 (0,16m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 828/11

súpisová hodnota: 20,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 4180/176842

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 10.

okres: Trenčín

POZEMOK: 11.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 24m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/3

súpisová hodnota: 220,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 12.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 15m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/4

súpisová hodnota: 90,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 14m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/5

súpisová hodnota: 85,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 13.

okres: Trenčín

POZEMOK: 14.
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druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 15m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/6

súpisová hodnota: 90,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 8m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/7

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 7m2

číslo LV: 119

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/8

súpisová hodnota: 50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

POZEMOK: 15.

okres: Trenčín

POZEMOK: 16.

okres: Trenčín

JUDr. Alojz Žitník, správca

K003911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 570 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/62/2016 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/62/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca úpadcu Marián Ďurkovič, Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, oznamuje, že
účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Centrum I. 57/132, 018
41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do 15.00 hod po telefonickom dohovore
na č. t. 042/4440567 alebo e-mailovom na adrese pracharova@akzp.sk.

K003912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Simčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárovce 100, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
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Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/55/2016/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/55/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku č. 1: Iná majetková hodnota
Popis: Peňažná hotovosť
Celková suma: 1.700,00 €
Súpisová hodnota majetku: 1.700,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 15.02.2017

Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Iná majetková hodnota
Popis: Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Celková suma: 570,10 €
Súpisová hodnota majetku: 570,10 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 15.02.2017

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K003913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 570 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/62/2016 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/62/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na majetok
úpadcu, Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970, Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, ktorý vykonáva podnikateľskú
činnosť pod obchodným menom Marián Ďurkovič fy. asyx s miestom podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18
Bošany, IČO 33 570 191 bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40K/62/2016 zo dňa 09.02.2017
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom.

Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 32/2017 dňa 15.02.2017, právoplatnosť nadobudlo
dňa 16.02.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR).

Veritelia úpadcu sú oprávnení v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky prihláškou v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Trenčín
(§ 28 ods. 2 ZKR).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky (s rozdelením na istinu
a príslušenstvo), f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa na majetok úpadcu.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

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
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zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§28 ods. 3
ZKR).

Ak si veriteľ zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata
v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti
podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v mene Euro.

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).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May 2000,
as the trustee of bankrupt Marián Ďurkovič, born 17.09.1970, Sládkovičova 956 18 Bošany (onwards only
„bankrupt“), which perform business under business name Marián Ďurkovič fy. asyx with place of business
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570 191 our duty is to inform you, that the District Court in Trenčín No.
40K/62/2016 dated 09th February 2017.

This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commertial bulletin No. 32/2017 from 15th
February 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.

This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 16th February 2017. This day was declared
bankruptcy.
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The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

The creditors of the debtor have to register their claims delivering to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy to the address: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica
nad Váhom, Slovak republic. Creditors shall register their claims in one original also by delivering to the District
Court Trenčín.

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, e) total sum of the claim (the
amount of the principal and the interests), f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (§ 28 sex.
4 BRA). Each assured claim must be registered separately.

Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which have to provide information about
the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Creditors, who have claim against the third person, however secured by debtor´s assets, have to register their claim
in bankruptcy proceedings in question.

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).

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).

Claim applies to Euro.

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated acts. 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 (ô 29 sec. 6 BRA).
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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).

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).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

K003914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Garabášová - PRÁČOVŇA JAM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gôtovany 39, 032 14 Gôtovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 327 659
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2017 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Plichtová, PhD. so sídlom kancelárie Radlinského 1718, Dolný Kubín, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Anna Garabašová, nar.23.5.1955, bytom Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, podnikajúca pod obchodným
menom Anna Garabašová – PRÁČOVŇA JAM, s miestom podnikania Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, IČO:41327659,
v konkurznom konaní vedenom na Okr. súde Žilina, pod spis. zn 3K/1/2017, zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu: IBAN SK75 1100 0000 0029 4403 4805,
vedený v Tatrabanka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a
na uvedený bankový účet bola pripísaná kaucia 350€ s uvedením čísla pohĺadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca
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K003915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Úpadca:
Jana Chanová „v konkurze“
nar. 30.06.1963
bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
Spis. zn. konkurzného konania: 29K/34/2012 S1531
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru – zástupcu veriteľov
Deň konania zasadnutia zástupcu veriteľov: 10.02.2017 o 10:00 hod.
Prítomní:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Účasť správkyne na zasadnutí zástupcu veriteľov nebola zástupcom veriteľov vyžiadaná. Správca si rovnako
nevyžiadal účasť na zasadnutí zástupcu veriteľov.
Program:
1. Otvorenie
2. Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu – spoluvlastníckych podielov
úpadcu k lesným pozemkom
3. Záver
ad 1) Otvorenie
Podľa ustanovenia § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“), v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu
veriteľov. V súlade s ust. § 38 ods. 3 ZoKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním
svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi.
V konkurznom konaní úpadcu Jana Chanová, nar. 30.06.1963, bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov, ktoré je
vedené Okresným súdom Trenčín pod sp. zn.: 29K/34/2012, Slovenská konsolidačná, a.s. dňa 06.02.2017 obdržala
od správkyne písomnú žiadosť zo dňa 03.02.2017 o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňažovania majetku
všeobecnej KP úpadcu – spoluvlastníckych podielov úpadcu k lesným pozemkom vyšpecifikovaných v prílohe č. 1
predmetnej žiadosti.
ad 2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu:
Zástupca veriteľov, spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005,
prijal dnešného dňa nasledovné
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uznesenie:
Zástupca veriteľov, spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005,
udeľuje správkyni Mgr. Xénii Hofierkovej záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu –
spoluvlastníckych podielov úpadcu k lesným pozemkom zapísaných na LV č. 1305, k.ú. Dolné Kočkovce a na LV č.
867, k.ú. Horenica v zmysle návrhu správkyne, t.j.:
1. Správca odplatne prevedie spoluvlastnícke podiely úpadcu k lesným pozemkom na záujemcu pána
Františka Brehovského, nar. 24.11.1939, bytom J. Palkoviča 98/33, 020 01 Dolné Kočkovce za kúpnu
cenu vo výške 56,40 EUR s tým, že správne poplatky za prevod spoluvlastníckych podielov úpadcu
v katastri nehnuteľností bude v plnom rozsahu znášať záujemca. Náklady na overenie pravosti podpisu
správcu na všetkých vyhotoveniach zmluvy o prevode spoluvlastníckych podielov úpadcu bude znášať
v plnom rozsahu záujemca.
2. Úhrada kúpnej ceny záujemcom musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
úpadcu, pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Až po uhradení
kúpnej ceny a odovzdaní správneho poplatku za povolenie vkladu vlastníckeho práva v katastri
nehnuteľností záujemcom a zaplatení poplatkov za overenie pravosti podpisu správcu na všetkých
vyhotoveniach zmluvy o prevode spoluvlastníckych podielov k lesným pozemkom na záujemcu, podá
správca na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva
k spoluvlastníckym podielom úpadcu v prospech záujemcu.
Výsledok hlasovania:
ZA: 1
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Uznesenie: prijaté
Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Zástupca veriteľov zápisnicu zo zasadnutia zástupcu veriteľov podpíše
a následne ju doručí v jednom vyhotovení správkyni a v jednom vyhotovení na Okresný súd Trenčín.
Zástupca veriteľov zasadnutie ukončil.
V Bratislave, dňa 10.02.2017
Zápisnicu vyhotovil: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

___________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
zast. Ing. Jana Šírová

____________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
zast. Ing. Jana Šírová
(podpisy zároveň slúžia ako prezenčná listina)
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K003916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ježík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Peter Ježík, bytom
Vyšná Korňa 88, 023 21 Vyšná Korňa, nar.: 20.10.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 101
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako
len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty:
Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Zástupca
veriteľov:

Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

OPIS PRIEBEHU KONKURZNÉHO KONANIA S OHĽADOM NA VŠEOBECNÚ PODSTATU
Časový údaj Právne významná skutočnosť

Poznámky
Deň vyhlásenia konkurzu: 02.08.2014. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č.: OV 147/2014 zo dňa 01.08.2014.

1.8.2014

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 28.07.2014, spis. zn.:
2K/17/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

18.9.2014

Nespotrebovaný preddavok v sume 663,88 €.
Poukázanie nespotrebovaného preddavku Okresným súdom Žilina na účet
Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
konkurznej podstaty.
SR č. OV 178/2014 zo dňa 18.09.2014.

26.9.2014

Vyhotovenie súpisu všeobecnej podstaty a jeho uverejnenie v OV č.:
184/2014, zo dňa 26.09.2014.

21.10.2014

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 15.10.2014 bola odvolaná
správkyňa konkurznej podstaty: Ing. Gabriela Gregorová a ustanovený nový Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
správca Úpadcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: vestníku SR č.: OV 201/2014 zo dňa 21.10.2014.
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.

24.10.2014

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku a
jeho uverejnenie v OV č.: 204/2014 zo dňa 24.10.2014.

17.12.2014

Uverejnenie záväzného pokynu na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu.

19.12.2014

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu.
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21.1.2015

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu.

18.2.2015

Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu.

22.6.2015

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku a
jeho uverejnenie v OV č.: 117/2015 zo dňa 22.06.2015.

6.7.2015

Vydanie súhlasu k vylúčeniu majetku zo súpisu všeobecnej podstaty k č. k. Uvedené oznámenie bolo uverejnené v Obchodnom
2K/17/2014.
vestníku SR č.: OV 127/2015 zo dňa 06.07.2015.

9.7.2015

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty.

Oznámenie o vylúčení majetku: Motorové vozidlo zn.
Škoda Favorit, GLXI AFF 300, rok výroby 1994, EČ:
CA827BS, bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č.: OV 130/2015 zo dňa 09.07.2015.

26.9.2016

Dňa 26.09.2016 bolo v Obchodnom vestníku SR č. OV 184/2016
zverejnené oznámenie Správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate Úpadcu za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu
všeobecnej podstaty Úpadcu a zámer zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty Úpadcu.

Od zverejnenia začala plynúť 30 dňová lehota na
uplatnenie námietky poradia pohľadávky proti
podstate.

27.10.2016

Dňa 27.10.2016 uplynula lehota na podanie námietok poradia jednotlivých
pohľadávok proti podstate.

V rámci lehoty nebola uplatnená žiadna námietka.

Konečný rozvrh výťažku získaného vo všeobecnej podstate - ROZVRHOVÁ ČASŤ

Označenie a rozpis speňaženého majetku vo všeobecnej podstate

Označenie zložky
súpisu majetku

Popis zložky súpisu majetku

Spôsob speňaženia

Iná majetková hodnota

Nespotrebovaný preddavok na
vyhlásenie konkurzu

Zabezpečenie peňažných
prostriedkov

663,88 €

Iná peňažná
pohľadávka

Zrážky zo mzdy vyplácané v
zákonnej výške

Zrážky zo mzdy

1 533,70 €

Iná majetková hodnotaFinančná hotovosť Úpadcu

Označenie
nadobúdateľa

-

Zabezpečenie peňažných
prostriedkov

Celkový výťažok za dotknutú
majetkovú zložku, resp. súbor vecí

120,00 €
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0,72 €

Spolu rozvrhovaný výťažok

2 318,30 €

Určenie podielu všeobecnej podstaty uspokojovanej týmto rozvrhom na pohľadávkach proti podstate

Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania majetku Úpadcu

6 963,30 €

Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania všeobecnej podstaty veriteľov Úpadcu, ktorí sú týmto rozvrhom uspokojovaní

2 318,30 €

Podiel výťažku všeobecnej podstaty rozvrhovanej týmto rozvrhom na úhrade pohľadávok proti podstate, ktoré vznikli do 29.02.2016 29,64%

Podiel výťažku všeobecnej podstaty rozvrhovanej týmto rozvrhom na úhrade pohľadávok proti podstate, ktoré vznikli od 01.03.2016 100,00%

Označenie a rozpis pohľadávok proti podstate, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku (výlučne
náklady konkurzu a náklady speňažovania dotknutej podstaty)

Veriteľ

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Dátum
Dátum
Priradená k
vzniku
úhrady
podstate
pohľadávky pohľadávky

Živnostník-Sádecká, Nákup kancelárskych
ZA
potrieb

4.8.2014

Pošta

Poštovné, Geodet.a
kartograf. ústav poskytnutie súčinnosti

8.8.2014

Pošta

Poštovné, Centrálny
depozitár - poskytnutie
súčinnosti

8.8.2014

Dôvod
priradenia k
podstate

Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
15.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
15.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
15.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a

Celková suma Suma
pohľadávok proti pohľadávok proti
podstate
podstate na
priradená k
uspokojenie k
rozvrhovanej
rozvrhovanej
podstate
podstate

7,38 €

2,19 €

1,50 €

0,44 €

1,50 €

0,44 €
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Pošta

Poštovné, Okresný úrad,
Čadca - kataster poskytnutie súčinnosti

8.8.2014

Pošta

Poštovné, OR PZ poskytnutie súčinnosti

8.8.2014

Pošta

Poštovné, Ježík Peter poskytnutie súčinnosti

8.8.2014

UniCredit Bank

Poplatok za vedenie účtu

31.8.2014

UniCredit Bank

Poplatok za vedenie účtu

30.9.2014

UniCredit Bank

Poplatok za transakcie

30.9.2014

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Ing. Gabriela
Gregorová - ŽOPS)

21.10.2014

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.10.2014

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.10.2014

UniCredit Bank Czech
poplatok za výbery v
Republic and
hotovosti
Slovakia, a.s.

31.10.2014

správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
15.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
15.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
15.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
31.8.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
30.9.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
30.9.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
21.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
31.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
31.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
31.10.2014
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu

Deň vydania: 21.02.2017

1,50 €

0,44 €

1,50 €

0,44 €

1,50 €

0,44 €

1,50 €

0,44 €

1,50 €

0,44 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

0,30 €

0,09 €

1,50 €

0,44 €

2,00 €

0,59 €
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HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS Žilina - Návrh
na priznanie paušálnej
odmeny správcovi do
4.11.2014
konania I. schôdze
veriteľov)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VŠZP - Žiadosť o
uloženie záväzného pokynu
VŠEOBECNÁ
pri speňažovaní majetku
12.11.2014 12.11.2014
PODSTATA
tvoriaceho všeobecnú
podstatu

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Home Credit
Slovakia - Žiadosť o
uloženie záväzného pokynu
VŠEOBECNÁ
12.11.2014 12.11.2014
pri speňažovaní majetku
PODSTATA
tvoriaceho oddelenú
podstatu

HMG Recovery, k.s.

poštovné (DÚ Žilina Žiadosť o uloženie
záväzného pokynu pri
speňažovaní majetku
tvoriaceho oddelenú
podstatu

4.11.2014

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

12.11.2014 12.11.2014

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

28.11.2014 28.11.2014

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za vedenie účtu
Slovakia, a.s.

28.11.2014 28.11.2014

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.12.2014 31.12.2014

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.12.2014 31.12.2014

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA - Zaslanie
odpisu z evidencie
15.1.2015
pohľadávok proti podstate)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné ( VŠZP, a.s.,
JUDr. Belešová Vyhodnotenie I. kola ver.
Ponukového konania)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

16.1.2015

rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v

Deň vydania: 21.02.2017

1,50 €

0,44 €

1,65 €

0,00 €

1,65 €

0,00 €

1,50 €

0,44 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

1,15 €

0,34 €

1,30 €

0,39 €
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Ponukového konania)

HMG Recovery, k.s.

poštovné ( VŠZP, a.s.,
JUDr. Belešová Vyhodnotenie I. kola ver.
Ponukového konania)

16.1.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (HOMe credit
slovakia- Vyhodnotenie I.
kola ver. Ponukového
konania)

16.1.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Peter Ježík Žiadosť o poskytnutie
súčinnosti)

26.1.2015

26.1.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

30.1.2015

30.1.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.1.2015

30.1.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

4.2.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné(MARPITNŽOPS)

4.2.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné(MARPITNŽOPS)

4.2.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s.,
JUDr. Belešová - Priebežná 13.2.2015
správa správcu veriteľom o
stave KK)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s.,
13.2.2015
JUDr. Belešová Vyhodnotenie II. Kola VPK)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech

VŠEOBECNÁ

podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie

Deň vydania: 21.02.2017

1,15 €

0,00 €

1,30 €

0,39 €

1,55 €

0,46 €

0,45 €

0,13 €

1,50 €

0,44 €

0,87 €

0,26 €

0,68 €

0,20 €

1,35 €

0,40 €

1,55 €

0,46 €
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UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za vedenie účtu
Slovakia, a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie
28.2.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Ing. Viliam
Berešík - Odpstúpenie do
nájomnej zmluvy)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Všeobecná
zdravotná poisťovňa, JUDr.
Belešová - Všeobecná
19.3.2015
zdravotná poisťovňa, JUDr.
Belešová -Vyhodnotenie II.
Kola VPK )

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Vyhodnotenie III.
19.3.2015
Kola VPK)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Home Credit
Slovakia - Vyhodnotenie II. 19.3.2015
Kola VPK)

28.2.2015

3.3.2015

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.3.2015

31.3.2015

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.3.2015

31.3.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Dávid Hoppan 8.4.2015
Vyhodnotenie II. kola VPK )

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Róbert Kmeť 8.4.2015
Vyhodnotenie II. kola VPK)

Ing, Darina
Kalabusová

Znalecký posudok 6/2015

HMG Recovery, k.s.

4.4.2015

19.6.2015

poštovné ( OS ZA Zaslanie odpisu z evidencie 14.4.2015

VŠEOBECNÁ speňaženie
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA

Deň vydania: 21.02.2017
1,50 €

0,44 €

1,15 €

0,34 €

2,00 €

0,59 €

1,15 €

0,00 €

2,00 €

0,59 €

1,50 €

0,44 €

0,30 €

0,00 €

1,55 €

0,00 €

1,55 €

0,00 €

176,12 €

52,20 €

1,15 €

0,00 €
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HMG Recovery, k.s.
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Zaslanie odpisu z evidencie 14.4.2015
PPP)

PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

notár (JUDr. Ravluk Osvedčenie pravosti
podpisu)

16.4.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

notár (JUDr. Ravluk Osvedčenie kópií)

16.4.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

notár (JUDr. Ravluk Registrácia dražby)

30.4.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

notár (JUDr. Ravluk 30.4.2015
Overenie podpisov dražby)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Mgr. Martin
Štustek - Doklady k prepisu
30.4.2015
vozidla SUA12/004806 +
Oznámenie o dražbe)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
Vyšlé platby
Slovakia, a.s.

30.4.2015

30.4.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
prijate platby
Slovakia, a.s.

30.4.2015

30.4.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.4.2015

30.4.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné ( VŠZP, JUDr.
Belešová- Priebežná správa
15.5.2015
správcu veritešom o stave
konkurzného konania)

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

29.5.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

29.5.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej

Deň vydania: 21.02.2017
1,15 €

0,00 €

2,87 €

0,00 €

3,19 €

0,00 €

35,52 €

0,00 €

20,54 €

0,00 €

1,80 €

0,53 €

2,00 €

0,59 €

0,45 €

0,13 €

1,50 €

0,44 €

1,15 €

0,34 €

0,15 €

0,04 €
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PODSTATA

Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

29.5.2015

29.5.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

LICITOR group, a.s.

Inzercia vo veci dražby
nehnuteľného majetku,
faktúra č. 26315

25.5.2015

19.6.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

LICITOR group, a.s.

Refakturácia poštovného v
rámci propagácie a
11.6.2015
spustenia dražby

19.6.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

JUDr. Ľudmila
Chodelková notár

Faktúra č. 265/2015/Not

11.6.2015

19.6.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

JUDr. Ľudmila
Chodelková notár

Faktúra č. 264/2015/Not

11.6.2015

19.6.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
Vyšlé platby
Slovakia, a.s.

30.6.2015

30.6.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
prijate platby
Slovakia, a.s.

30.6.2015

30.6.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.6.2015

30.6.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VŠZP Oznámenie o vylúčení
majetku zo súpisu majetku 9.7.2015
všeobecnej podstaty
majetku Úpadcu)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA - Zaslanie
odpisu z evidencie
15.7.2015
pohľadávok proti podstate)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 0,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej

Deň vydania: 21.02.2017

1,50 €

0,00 €

62,61 €

0,00 €

8,65 €

0,00 €

17,95 €

0,00 €

129,61 €

38,42 €

5,00 €

1,48 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

1,55 €

0,46 €

1,15 €

0,34 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie
PODSTATA

pohľadávok proti podstate)

Neodvedené poistné na
Všeobecná zdravotná zdravotné poistenie za
poisťovňa, a.s.
obdobie od 1.9.2014 do
31.12.2014

14.7.2015

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.7.2015

31.7.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.7.2015

31.7.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

Uznesenie OS ZA, priznaná
paušálna odmena za výkon
4.8.2015
funkcie správcu do konania
prvej schôdze veriteľov

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

kancelárske potreby

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

rezerva na poplatky spojené
s vedením a zrušením účtu
po dobu od podania návrhu
na zrušenie konkurzu

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA - Žiadosť
13.8.2015
o lustráciu konaní)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VSŽP Priebežná správa správcu
veritešom o stave KK)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

13.8.2015

13.8.2015

31.8.2015

31.8.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s

Deň vydania: 21.02.2017

450,80 €

133,62 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

796,66 €

236,13 €

60,00 €

17,78 €

40,00 €

11,86 €

1,55 €

0,46 €

1,15 €

0,34 €

0,15 €

0,04 €
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UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA Aktualizácia zoznamu
pohľadávok k 31.8.2015)

Konkurzy a reštrukturalizácie

31.8.2015

31.8.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

2.9.2015

UniCredit Bank Czech
Republic and
prijate platby
Slovakia, a.s.

30.9.2015

30.9.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.9.2015

30.9.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA Predloženie aktualizácie
zoznamu pohľadávok +
prílohy (CD))

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA - Zaslanie
14.10.2015
odpisu z evidencie PPP)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

6.10.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
prijate platby
Slovakia, a.s.

30.10.2015 30.10.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.10.2015 30.10.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

Odmena zo speňaženia
oddelenej podstaty - Home 9.11.2015
Credit

27.4.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

Odmena zo speňaženia
oddelenej podstaty Daňový úrad

27.4.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

9.11.2015

Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v

Deň vydania: 21.02.2017

1,50 €

0,44 €

1,60 €

0,47 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

2,00 €

0,59 €

1,35 €

0,40 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

629,21 €

186,50 €

154,74 €

45,86 €
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9.11.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
prijate platby
Slovakia, a.s.

30.11.2015 30.11.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.11.2015 30.11.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.12.2015 31.12.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.12.2015 31.12.2015

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

HMG Recovery, k.s.

Odmena zo speňaženia
všeobecnej podstaty

Konkurzy a reštrukturalizácie

poštovné (OS ZA - Zaslanie
13.1.2016
odpisu z evidencie PPP)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.1.2016

31.1.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.1.2016

31.1.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VŠZP - JUDr.
Katarína BelešováPriebežná správa správcu
veriteľom o stave KK č. 4)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

16.2.2016

podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
100,00%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a

Deň vydania: 21.02.2017

69,85 €

20,70 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

1,15 €

0,34 €

0,15 €

0,15 €

1,50 €

0,44 €

1,15 €

0,34 €

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

72

Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

29.2.2016

29.2.2016

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

29.2.2016

29.2.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Daňový úrad ZAPredloženie návrhu rozvrhu 16.3.2016
výťažku; ŽOPS)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Home Credit
Slovakia, a.s.- Predloženie
16.3.2016
návrhu rozvrhu výťažku;
ŽOPS)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VŠZP- JUDr.
Belešová- Predloženie
konečného rozvrhu výťažku 16.3.2016
pre nezabezpečených
veriteľov)

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatok za prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.3.2016

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.3.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA- Zaslanie
12.4.2016
odpisu z evidencie PPP)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VŠZPStanovisko k vyjadreniu
29.4.2016
zástupcu veriteľov Úpadcu)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZAPredloženie rozvrhov
výťažkov zo speňaženia
majetku patriaceho do OP
zabezpečených veriteľov)

UniCredit Bank Czech
Republic and
Elektronické transakcie
Slovakia, a.s.

29.4.2016

29.4.2016

správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ speňaženie
PODSTATA všeobecnej
podstaty v
rozsahu
29,64%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
VŠEOBECNÁ
speňaženie
PODSTATA
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%

Deň vydania: 21.02.2017

0,15 €

0,04 €

1,50 €

0,44 €

1,70 €

1,70 €

1,70 €

1,70 €

2,00 €

2,00 €

0,15 €

0,15 €

1,50 €

1,50 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,30 €

1,30 €

0,40 €

0,40 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

29.4.2016

29.4.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

29.4.2016

29.4.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA- Odpoveď
9.5.2016
na výzvu)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VŠZP - JUDr.
Katarína BelešováPriebežná správa správcu
č. 5 veriteľom o stave KK)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

19.5.2016

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.5.2016

31.5.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.5.2016

31.5.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

30.6.2016

30.6.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.6.2016

30.6.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA- Zaslanie
11.7.2016
odpisu z evidencie PPP)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZAPriebežná správa správcu
č. 6)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

14.7.2016

Súdny poplatok - určený
v zmysle zákona č. 71/1992
Slovenská republika Zb. o súdnych poplatkoch 25.7.2016
Okresný súd Žilina
v platnom znení, položka č.:
5 písm. d)

25.7.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v

Deň vydania: 21.02.2017

0,15 €

0,15 €

1,50 €

1,50 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

0,15 €

0,15 €

1,50 €

1,50 €

0,15 €

0,15 €

1,50 €

1,50 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,50 €

1,50 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

5 písm. d)

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

29.7.2016

29.7.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

29.7.2016

29.7.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VŠZP - JUDr.
Katarína BelešováPriebežná správa č. 6)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

17.8.2016

Súdny poplatok - určený
v zmysle zákona č. 71/1992
Slovenská republika Zb. o súdnych poplatkoch 24.8.2016
Okresný súd Žilina
v platnom znení, položka č.:
5 písm. d)

24.8.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.8.2016

31.8.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.8.2016

31.8.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Poplatok za elektronické
Republic and
transakcie
Slovakia, a.s.

31.8.2016

31.8.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZAPredloženie KZP ku dňu
5.9.2016)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

6.9.2016

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.9.2016

30.9.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

30.9.2016

30.9.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA- Zaslanie
6.10.2016
odpisu z evidencie PPP)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej

Deň vydania: 21.02.2017

0,15 €

0,15 €

1,50 €

1,50 €

1,15 €

1,15 €

7,50 €

7,50 €

1,50 €

1,50 €

0,15 €

0,15 €

0,10 €

0,10 €

1,80 €

1,80 €

1,50 €

1,50 €

1,15 €

1,15 €

1,25 €

1,25 €
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18.10.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

31.10.2016 31.10.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

31.10.2016 31.10.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

HMG Recovery, k.s.

poštovné (VŠZP - JUDr.
Katarína Belešová21.11.2016
Priebežná správa správcu o
stave KK č. 7)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

30.11.2016 30.11.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.11.2016 30.11.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
poplatky za prijaté platby
Slovakia, a.s.

30.12.2016 30.12.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

UniCredit Bank Czech
Republic and
vedenie účtu
Slovakia, a.s.

30.12.2016 30.12.2016

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA- Zaslanie
5.1.2017
odpisu z evidencie PPP)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

Súdny poplatok - určený
v zmysle zákona č. 71/1992
Slovenská republika Zb. o súdnych poplatkoch
Okresný súd Žilina
v platnom znení, položka č.:
5 písm. d)

VŠEOBECNÁ
PODSTATA

Spolu pohľadávky proti podstate vzťahujúce na podstatu, z ktorej sa realizuje rozvrh
výťažku týmto rozvrhom:

všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%
Súvisí s
nákladmi na
správu a
speňaženie
všeobecnej
podstaty v
rozsahu 100%

Deň vydania: 21.02.2017

1,25 €

1,25 €

0,15 €

0,15 €

1,50 €

1,50 €

1,25 €

1,25 €

0,15 €

0,15 €

1,50 €

1,50 €

0,15 €

0,15 €

1,50 €

1,50 €

1,25 €

1,25 €

4,50 €

4,50 €

2 812,05 €

822,62 €
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Paušálna odmena správcu do konania I. schôdze veriteľov v zmysle ust. § 12 Vyhlášky (ďalej aj ako len "Paušálna odmena")

Súpisová hodnota majetku Úpadcu zapísaného do súpisu majetku Úpadcu v čase konania I. schôdze veriteľov bez poznámky

9 913,88 €

Suma Paušálnej odmeny bez dane z pridanej hodnoty

663,88 €

Suma Paušálnej odmeny vrátane dane z pridanej hodnoty

796,66 €

Suma Paušálnej odmeny vzťahujúcej sa na podstatu, ktorej rozvrh výťažku sa realizuje týmto rozvrhom, t.j. 29,64 % z odmeny
správcu

236,93 €

Výpočet limitu odmeny správcu z výťažku v zmysle ust. § 14 Vyhlášky

Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j. HV)

2 317,58 €

Súpisová hodnota majetku Úpadcu zapísaného do súpisu majetku Úpadcu v čase konania I. schôdze veriteľov bez poznámky
(t.j. HS)

9 913,88 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Koeficient pre výpočet limitu odmeny správcu z výťažku (môže byť maximálne 1)

0,233771238

Limit odmeny správcu z výťažku

77 597,84 €

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia inej peňažnej pohľadávky

Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j. HV)

1 533,70 €

Ustanovenie Vyhlášky relevantné pre výpočet odmeny z výťažku

§ 17 ods. 2 ZKR

Percentuálna sadzba pre výpočet odmeny z rozvrhovaného výťažku (t.j. %)

5 % zo sumy výťažku

Vzorec výpočtu odmeny z výťažku

(ČV/100)*%

Odmena správcu z výťažku bez dane z pridanej hodnoty

76,69 €

Odmena správcu výťažku vrátane 20% dane z pridanej hodnoty

92,02 €

Odmena správcu z výťažku po zohľadnení limitu - vrátane dane z pridanej hodnoty

92,02 €

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

78

Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia peňažných prostriedkov ich zabezpečením

Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j. HV)

783,88 €

Ustanovenie Vyhlášky relevantné pre výpočet odmeny z výťažku

§20 ods. 2 ZKR

Percentuálna sadzba pre výpočet odmeny z rozvrhovaného výťažku (t.j. %)

1 % zo sumy výťažku

Vzorec výpočtu odmeny z výťažku

(ČV/100)*%

Odmena správcu z výťažku bez dane z pridanej hodnoty

7,84 €

Odmena správcu výťažku vrátane 20% dane z pridanej hodnoty

9,41 €

Odmena správcu z výťažku po zohľadnení limitu - vrátane dane z pridanej hodnoty

9,41 €

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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Výpočet čistého výťažku rozvrhovaného týmto rozvrhom

Suma výťažku
zahrnutého do
tohto rozvrhu
výťažku

Suma pohľadávok proti
podstate pripadajúcich na
výťažok rozvrhovaný týmto
rozvrhom

Suma odmeny správcu
pripadajúca na výťažok
rozvrhovaný týmto
rozvrhom

Rezerva na budúce
pohľadávky proti podstate v
súvislosti s ukončením
konkurzného konania

Suma čistého výťažku po odpočítaní
odmeny správcu a pohľadávok proti
podstate pripadajúcich na výťažok
rozvrhovaný týmto rozvrhom

2 318,30 €

822,62 €

338,36 €

0,00 €

1 157,33 €

Rozvrh čistého výťažku v prospech veriteľov uspokojovaných týmto rozvrhom

Veriteľ

Zistená pohľadávka veriteľov uspokojovaná týmto rozvrhom

Nezabezpečení veritelia 54 577,33 €

Uspokojuje sa v sume: Zostáva neuspokojená suma:

1 157,33 €

53 420,00 €

Výpočet koeficientu rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov

Suma zistených pohľadávok veriteľov uspokojovaných týmto rozvrhom

54 577,33 €

Suma čistého výťažku rozvrhovaného veriteľom týmto rozvrhom

1 157,33 €

Koeficient rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov

0,02121

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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Rozvrh čistého výťažku v prospech veriteľov uspokojovaných týmto rozvrhom

Veriteľ (Obchodné meno/názov/priezvisko a meno, sídlo/bydlisko, IČO)

Zistená pohľadávka
veriteľa s iným poradím

Uspokojuje sa v
sume:

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130

4 177,87 €

88,59 €

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759

159,92 €

3,39 €

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

2 757,00 €

58,46 €

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31 340 890

11 819,34 €

250,63 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951

1 561,03 €

33,10 €

Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

2 268,60 €

48,11 €

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
IČO: 00 585 441

141,30 €

3,00 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752

23 917,07 €

507,17 €

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (postúpené z
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874)

2 083,08 €

44,17 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (postúpené z
Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina)

1 064,13 €

22,57 €

Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176

4 476,63 €

94,93 €

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

151,36 €

3,21 €

Návrh Konečného rozvrhu výťažku bol doručený pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku SR v zmysle ust. §
101 ods. 1 ZKR Zástupcovi veriteľov Úpadcu a týmto správca žiada Zástupcu veriteľov Úpadcu, aby v lehote 15 dní
odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku tento rozvrh schválil.
V Bratislave, dňa 14.02.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K003917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 478 / 48, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/66/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/66/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

20. Peňažná pohľadávka
Podstata: všeobecná
Opis: peňažná pohľadávka – zo zrušenia zmluvy o stavebnom sporení
súpisová hodnota : 68,12 EUR
Dlžník: Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s. , Grosslingová 77, Bratislava

21. Peňažná pohľadávka
Podstata: všeobecná
Dlžník: LM Slovensko s.r.o.Varšavská 6,040 13 Košice, , IČO: 47 499 281
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 07/2015-12/2016
Súpisová hodnota majetku: 1.939,73 €
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.Erika Šimová, správca

K003918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca podstaty dlžníka Viktor Zuštjak, narodený 31.01.1964, bytom: Seňa 598, 044
58 Seňa, sp.zn.: 26K/14/2016 oznamuje, že veriteľ ČEZ Slovensko, s.r.o. doručil správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty prihlášku nezabezpečených pohľadávok. Ide o nasledujúce nezabezpečené iné pohľadávky:
Veriteľ: ČEZ Slovensko, s.r.o., sídlo: Mlynské nivy 48, Bratislava, IČO: 36797332.
Prihlásená pohľadávka č. 1: FA Platobný rozkaz č.k. 14C/136/2015-34, istina 933,62 €, úroky z omeškania 993,12
€, náklady z uplatnenia 56 € a 143,62 €, celková suma 2.126,36 €
Prihlásená pohľadávka č. 2: FA Upovedomenie o začatí exekúcie EX 4973/15, istina 57,44 €, celková suma 57,44
€
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca podstaty dlžníka Viktor Zuštjak oznamuje, že zapísal prihlásené pohľadávky
do zoznamu pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR.
V Košiciach, dňa 16.02.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.- správca

K003919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 101, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 195 901
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/74/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/74/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu formou speňaženia
podniku Úpadcu podľa § 92 ods. 1 pís. d/ ZKR
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11.11.2015, ktoré bolo dňa 18.11.2015 zverejnené
v obchodnom vestníku OV 221/2015 pod značkou K025000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
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 obchodnom vestníku OV 221/2015 pod značkou K025000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Poľnohospodárske družstvo „v konkurze“ so sídlom Ábelová 101, 985 13 Ábelová, IČO 00 195 901 (ďalej len
ako „Úpadca").
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 29.03.2016 zverejneným dňa 06.04.2016 v Obchodnom
vestníku č. 65/2016 bol odvolaný z funkcie správcu Úpadcu spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica značka správcu S1568 (ďalej len ako „Predošlý správca") a do funkcie
správcu Úpadcu bola ustanovená obchodná spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33,
974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 752 785, číslo správcu S 1704 (ďalej len ako „Správca").

Správca týmto vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu formou
speňaženia podniku Úpadcu, pričom podnik Úpadcu tvoria tieto veci, práva a iné majetkové hodnoty:

1.
všetky nehnuteľné veci v súčasnosti evidované v katastri nehnuteľností a vlastnené
Úpadcom, resp. spoluvlastnícke podiely na nehnuteľných veciach v súčasnosti evidovaných
v katastri nehnuteľností vlastnené Úpadcom, a to
1.1
nehnuteľnosti - pozemky (resp. spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach) vlastnené
Úpadcom uvedené pod číslom súpisovej položky 1 až 102, v OV 8/2016 zo dňa 14.1.2016 pod č.
K000697 v časti „Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica“,
1.2
nehnuteľnosti – stavby (resp. spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach) vlastnené
Úpadcom uvedené pod číslom súpisovej položky 1 až 3, v OV 8/2016 zo dňa 14.1.2016 pod č.
K000697 v časti „Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica“,

2.
všetky hnuteľné veci vlastnené Úpadcom, resp. spoluvlastnícke podiely na hnuteľných
veciach vlastnené Úpadcom, a to
2.1
príslušenstvo nehnuteľnosti – vlastnené Úpadcom uvedené pod číslom súpisovej položky 1 až 5,
v OV 8/2016 zo dňa 14.1.2016 pod č. K000697 v časti „ Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Daňový úrad Banská Bystrica“ .

Správca vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania za nasledovných podmienok:
Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta
74/B, 821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie Poľnohospodárske
družstvo „v konkurze“ Ábelová“ najneskôr do 20 dní od zverejnenia oznámenia o konaní ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať
len jednu ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5.000,- EUR na účet Správcu, a
to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účte Správcu
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako
bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného
ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo jej časť bude na účet Správcu
pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
Druhé kolo ponukového konania sa uskutoční len v prípade, ak prvé kolo ponukového konania nebude úspešné.
Prvé kolo ponukového konania bude pokladané za neúspešné,
a. ak žiadny záujemca v prvom kole nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky
(vrátane ponúknutia ceny za podnik Úpadcu predstavujúcej najmenej 115.663,26 Eur),
alebo
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b. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí toto
ponukové konanie (viď nižšie),
a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a) a b) bude splnená skôr.
Ponuka musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a
výpis z obchodného registra,
2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť podnik Úpadcu s odkazom na toto oznámenie o ponukovom
konaní),
3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za predaj podniku Úpadcu bez označenia, či ide o cenovú ponuku s alebo
bez DPH (nakoľko sa pri predaji podniku o DPH neúčtuje),
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky vo výške 5.000,00 EUR na účet
Správcu: Tatra banka, a.s., IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.
· Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť, alebo
odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného ponukového
konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
· V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového
konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou
na tomto konaní.
· V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku
ponukového konania určí Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, a to v lehote 10 dní
od skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
· Určenie víťaznej ponuky Správca zverejní v Obchodnom vestníku.
· Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu o predaji podniku v lehote 30 dní od oznámenia víťaznej
ponuky v Obchodnom vestníku.
· Víťazný záujemca je povinný vložiť celú kúpnu cenu na účet Správcu najneskôr v deň podpisu zmluvy o
predaji podniku.
· Zložená zábezpeka vo výške 5.000,- EUR sa započíta do kúpnej ceny.
· V prípade, že víťazný záujemca v lehote 30 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí zmluvu o predaji podniku a nevloží celú kúpnu cenu na účet Správcu, má sa za to, že od ponuky
odstúpil a zmaril toto ponukové konanie. Finančná zábezpeka vo výške 5.000,00 EUR v takom prípade
prepadá v prospech príslušných podstát.
· Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Prevod podniku Úpadcu na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe zmluvy o predaji podniku v zmysle ust.
§ 92 ods. 2 ZKR, pričom:
·
·

na kupujúceho s podnikom Úpadcu prejdú iba záväzky uvedené v ust. § 92 ods. 2 ZKR,
kupujúci nadobudne podnik Úpadcu „ako stojí a leží“

V Bratislave, dňa 16.02.2017
KRIVANKON
Správca

k.s.
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K003920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Krabáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 2486/27, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla bankového účtu

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca
úpadcu Marcel Krabáč, nar.: 24.02.1978, bytom Dukelská 2486/27, 017 01 Považská Bystrica, (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: SK5509000000000252951830, BIC:
GIBASKBX.

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 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Myjave, dňa 16.02.2017

Mgr. Janette Adamcová, správca

K003921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repel Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynky 359, 053 76 Mlynky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/34/2016 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/34/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

P.č

Opis súpisovej
Dlžník
zložky majetku

1.

Peňažná
pohľadávka

IČO,
Deň
Právny dôvod
narodenia :

Okresný súd Košice I,
Tichá 21, Košice

Suma Eur

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
667,00,predb. správcu

Peter Repel, bytom
2. Peňažná hotovosť Prostredný
Hámor 11.06.1976
359, 053 76 Mlynky

1.700,-
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Iná
majetková Peter Repel, bytom
3. hodnota - príjem Prostredný
Hámor 11.06.1976
úpadcu
359, 053 76 Mlynky

Deň vydania: 21.02.2017

Pracovná
zmluva,
zamestnávateľ: v zmysle § 72 suma v
GRUBBS OF HOVE OR KEMP TOWN, rozsahu, v akom môže byť
62 Western Road, Hove, BN3 1JD, postihnutá
výkonom
Spojené kráľovstvo
rozhodnutia

K003922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Krabáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 2486/27, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vo veci konkurzu vedeného pod sp. zn. 40K/53/2016 zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
03.04.2017 na adrese Hodžova 261/1, Myjava 907 01 o 11,00 hodine.
Program prvej schôdze veriteľov:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver
Veriteľ sa na prvej schôdzi veriteľov prezentuje občianskym preukazom, resp. originálom úradne overeného
aktuálneho výpisu z Obchodného registra. Zástupca veriteľa sa na prvej schôdzi veriteľov prezentuje originálom
plnomocenstva od veriteľa s úradne overeným podpisom veriteľa.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K003923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Kaščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1555/80, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2016/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej zložky č. 2 zapísanej v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 142/2016 zo dňa
25.07.2016 pod č. zverejnenia: K017247:
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Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Cenné papiere
Druh, forma, podoba: zaknihované podielové listy podielového fondu s názvom Zaistený - IAD depozitné konto,
o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaného správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol,.
a.s. znejúce na meno
Mena: EUR
Počiatočná hodnota podielu: 0,03319400 EUR
Emitent: IAD Investments, správ. spol,. a.s.
Počet kusov: 32.061 kusov
Počet podielov spojených s jedným podielovým listom: 1 podiel
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň aktualizácie: 08.02.2017
Aktuálna cena podielových listov ku dňu 08.02.2017 bola vo výške: 1.211,96 €

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K003924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K75/2016S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k75/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata Súpisová zložka č.1 nehnuteľnosť Nehnuteľnosti v bezpodielovom vlastníctve
manželov: byt č. 1, 1 posch., vchod č. 6, v stavbe súp. č. 903 bytovka F, stojacej na parc. č.: CKN 5452
podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 6434/876416 podiel na pozemku parc.č.
CKN 5452 zast. plochy a nádvoria o výmere 1626 m2 v podiele 6434/876416 - súpisová hodnota 20 000
€ Uvedené nehnuteľnosti sú zapísané pre Okresný úrad Detva , katastrálny odbor Súpisová zložka č.2
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo : OPEL Astra 1,4 Essentia VIN: W0LOAHL4865144280, ROK
VÝR.: 2006 - súpisová hodnota 2000 €
K003925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibenský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653 / 63, 949 05 Nitra
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
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32K/11/2016
Iné zverejnenie

Oprava súpisu všeobecnej podstaty úpadcu – hodnota peňažných pohľadávok
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Tomáš Tibenský, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, SR,
ustanovený za správcu uznesením Okresného súdu v Nitre sp. zn. 32K/11/2016, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 178/2016 dňa 17.09.2016, na základe zistených skutočností v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.
z. v znení neskorších predpisov aktualizuje hodnotu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovného majetku:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník : OSP Slovakia, s.r.o. so sídlom Mlynská 5230/39, Banská Bystrica, IČO: 46562869
Výška pohľadávky: 300,- Eur - oprava na základe preverených účtovných dokladov
Právny dôvod: zostatok neuhradenej faktúry číslo 120150004 splatnej dňa 19.03.2015
Peňažná pohľadávka:
Dlžník : PRIMSTAV Lučenec s.r.o. so sídlom Petofiho 4, Lučenec, IČO: 36762764
Výška pohľadávky: 700,- Eur - oprava na základe preverených účtovných dokladov
Právny dôvod: zostatok neuhradenej faktúry číslo 20130057 splatnej dňa 04.07.2013
V Nitre dňa 16.02.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K003926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.A.M.M. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 57 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 862 254
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/37/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata:
Hnuteľná vec: notebook, r.v. 2004, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 75,- Eur,
Hnuteľná vec: šijací stroj značky Garudan, r.v. 2005, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 150,Eur,
Hnuteľná vec: šijací stroj značky Garudan, r.v. 2006, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 150,Eur,
Hnuteľná vec: šijací stroj značky Garudan, r.v. 2006, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 150,Eur,
Iná majetková hodnota: pohľadávka z účtu, zostatok na bankovom účte v Sberbank, a.s. vo výške 892,42 Eur,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 892,42 Eur
Ing. Marián Jelinek, správca
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K003927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu,
vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci hnuteľné veci - stroje
a zariadenia, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod nasledovnými súpisovými položkami:

Zoznam:

Oddelená podstata

Oddelená podstata pre Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava tvorí:

Por. č. 22, inv.č. nie je pridelené Piestová narážačka Schrofner v účtovnej evidencii od – nezistené za OCS
7794,46€
VŠH = 7180,-€

Por. č. 30, inv.č. 20000059 Vyškvarovací kotol v účtovnej evidencii od 12.9.2011 za OCS 41833,-€
VŠH = 2322,-€

Por. č. 31, inv.č. 20000060 Vyškvarovací kotol v účtovnej evidencii od 12.9.2011 za OCS 41833,-€
VŠH = 2322,-€
Všeobecná hodnota hnuteľných vecí stanovená dodatkom č. 1/2015 k znaleckému posudku č. 3/2015 zo dňa
22.09.2015 znalcom Ing. Danielom Fabiánom, .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oddelená podstata pre UniCeredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A, Bratislava
Hnuteľné veci umiestnené v prevádzke Hurbanovo:
Por.
č.

Inv.
č.

Názov

r
/roky/

P. ks

VŠH
/eur/

- rezačka mäsa RM – 3000 s výrobným číslom 2/2011
6
*

20000049

Rezačka mäsa RM3000

1

3,83

4726,6,-€

- univerzálna miešačka mäsa M-3000s výrobným číslom 80001/2011
24*

20000050

Univerzálna miešačka mäsa MM3000

1

3,83

6030,- €

- vysokorýchlostný kuter VK 200 GO s výrobný číslom 5/2011
1
*

20000051

Kuter SM200 VK200

1

3,83

31468,6,-€

- výrobník šupinového ľadu s výkonom cca 100kg/24 hod. s výrobný číslom 02 GO/2011
23*

20000052

Výrobník šupinového ľadu

1

3,83

389,10,- €

- vákuová dvojkomorová balička typ VP-1000, TA-15/42 s výrobný číslom G06/2011
21
*

Vákuová dvojkomorová balička TA-15/42

1

4

3716,1

- dva kusy Bubnovej masírovačky mäsa M – 1000 s výrobnými číslami 02/2011 a 03/2011
2
*
3
*

20000055

Mäsiarovačka mäsa M1000

1

3,83

5381,8

20000056

Mäsiarovačka mäsa M1000

1

3,83

3939,7

- varný kotol elektrický – 2 ks, objem 300 l, TY: PM91E370GN, 1 ks
4
*

20000057

Varný kotol VK 300EM

1

3,83

25358,7,-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5
20000058

Varný kotol VK 300EM

1

3,83

25358,7,-€

*

- dva kusy výškvarných kotlov s výrobnými číslami VC 2772/10 a VC 2773/10
*30

20000059

Vyškvarovací kotol VK300EM

1

3,83

8 512,-€

- dva kusy dvojvozíkovej udiarne MAUTING UKM 2002 s výrobnými číslami 2708/11
a 2702/2011,
7
*
8*

20000061

Udiareň dvojvozíková UKM 2002 s prísluš.

1 3,83

39832

20000062

Udiareň dvojvozíková UKM 2002 s prísluš

1 3,83

39832

(pečenie, sušenie, údenie a varenie
- mikroprocesorové riadenie 99 programov
- výkon 1200-1600 kg/8 hodín
- plynový ohrev
- automatický čistiaci systém)

Deň registrácie zabezpečovacieho práva v poradovom čísle 7 a 8: 13.09.2011.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- montáž zariadenia (ťažko identifikovateľné)
38*

20000064

Montáž technologoického zariadenia

1

3,83

- mraziaci box 1,24
*32
33*

Mraziací box
Mraziací box

1
1

3,83
3,83

2811,2
3105,2

- zoznam zariadení technológie mraziaceho boxu 1,24:
kondenzačná jednotka, typ 44/2011, 1ks- rozvádzač, typ 13/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty, typ OCH/M 25/2011, 1ks

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kondenzátor, typ súčasť KJ, 1ks
výparník – č.m. 1.50, Mraziareň -18 C / - 20 C, typ PM 240.64, 1ks

mraziaci box 1,37
zoznam zariadení technológie mraziaceho boxu 1,37:
kondenzačná jednotka, typ 43/2011, 1ks
rozvádzač, typ 14/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty, typ OCH/M 25/2011, 1ks
kondenzátor, typ súčasť KJ, 1ks
výparník – č.m. 1.50, Mraziareň -18 C / - 20 C, typ PM 140.66, 1ks

Deň registrácie zabezpečovacieho práva 13.09.2011.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- chladiarenská technológia pozostáva:
Por.
č.

Inv.
č.

Názov

P. ks

r
/roky/

36*

20000062

Chladiarenská technológia

1

3,83

VŠH
/eur/
84409,47

združená kondenzačná jednotka, typ 46/2011, 1ks
rozvádzač, typ 12/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty (do 4st.), typ OCH/M 25/2011, 10ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty (nad 4st), typ OCH/M 25/2011, 5ks
kondenzátor, typ 10M00S011003211020000, 1ks
rekuperácia (ohrev TUV), typ 2H022061000-19/2010, 1ks
monitorovací systém, typ OCH/N 25/2011, 1ks
výparníky, typ: OCH/N 25/2011, 1ks
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Všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom č. 3/2015, č. zn 910714 znalcom Ing. Danielom
Fabiánom, Žilina.

Zabezpečenie:
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 12.04.2013
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 13.09.2011
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 19.09.2011

Deň registrácie zabezpečovacieho práva 13.09.2011.
Poradie zabezpečovacieho práva: v prvom poradí

2. Podmienky ponukového konania:
2.1.
Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2.
Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 25 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
v UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú SK47 1111 0000 0066 1582 0053. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie
ponúk.
2.3
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami ponukového konania. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade
ak oprávnená osoba po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku kúpnej ceny a ponuku
správcovi odsúhlasí.
2.4.
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia
o 15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
2.5.

Podmienka predaja: en bloc (nie podľa jednotlivých položiek).

3. Náležitosti ponuky:
3.1.
Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 30K/31/2013 DIOS Slovakia, s.r.o., IČO 36 225 576, Gemerská 3, 040 11 Košice,
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3.

Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.3.
späť.

Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať

3.4.

Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne iného
oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie
staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4.

Vyhodnotenie ponúk:

4.1.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2.

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.

4.3.

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.

4.5.

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.6.
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca
vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, ponuka
záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade, ak veriteľský výbor po oznámení ponuky
s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.
4.7.
V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
4.8.
O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5vyhotoví správca úradný záznam.
4.9.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy,
záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.

V Trebišove dňa 14.02.2017
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JUDr. Igor Varga
správca KP

K003928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 237/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2016 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z prvého zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu: Karol BENDÍK, nar. 3.1.1978, bytom Kvetná 237/1, Hurbanovo v konaní
súdom Nitra, č.k. 31K/28/2016, konanej dňa 10.2.2017 o 13,45 hod..

vedenom pred Okresným

Miesto konania: kancelária správcu, ul. Podzámska č. 32, Nové Zámky, na I. poschodí.

Prítomní:
a/ správca JUDr. Vlasta Suchanová /zvolávateľ schôdze/
b/ zástupca veriteľov: ČSOB Leasing a.s., Panónska cesta 11, Bratislava v zast. JUDr. Ján Šoltés ,
Karadžičova 8, Bratislava ako veriteľ č. 2 - 3 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 20 182
c/ zapisovateľ: Zuzana Jeszenicsová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny správcovi v súvislosti so správou a
speňažením majetku úpadcu.
3. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.
Správca otvoril prvé zasadnutie zástupcu veriteľov, pričom konštatoval, že bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods. 1
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.. o konkurze a reštrukturalizácii

2. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny správcovi v súvislosti so správou a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny správcovi v súvislosti so správou a
speňažením majetku úpadcu.
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave, súpise, hodnote zapísaného majetku úpadcu
a úkonoch, súvisiacich s priebehom konkurzného konania a so správou majetku.
Správca v zmysle odporúčania zástupcu veriteľov bude vykonávať úkony, smerujúce k zisteniu ďalšieho majetku
úpadcu.
Za týmto účelom zástupca veriteľov ukladá správcovi povinnosť, predkladať jednotlivé správy o stave konkurzného
konania podľa § 37 ods. 5 ZKR každých 90 dní. Komunikácia, ako aj jednotlivé správy môžu byť zasielané
e-mailom k rukám zástupcu veriteľov.

Uznesenie č. 1:
Zástupca veriteľov vzal na vedomie správu správcu konkurznej podstaty bez pripomienok.
Uznesenie č. 2:
Zástupca veriteľov odporúča správcovi vyššie uvedený postup v konkurze za účelom urýchleného uspokojenia
veriteľov.
3. Záver.
Po vyčerpaní bodov programu bolo prvé zasadnutie veriteľského výboru – zástupcu veriteľov, ukončené.
Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený zástupcovi veriteľov, jeden rovnopis je
určený konkurznému súdu a jeden rovnopis je pre správcu.
V Nových Zámkoch dňa 10.2.2017, zápisnica ukončená o 14,15 hod.

zástupca veriteľov :
ČSOB Leasing a.s., Panónska cesta 11, Bratislava
v zast. JUDr. Ján Šoltés , Karadžičova 8, Bratislava

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

Zapísala: Zuzana Jeszenicsová

K003929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu,
Okresného súdu Košice I. vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci časť podniku (obsahuje
nehnuteľnosti, príslušenstvo, stroje a zariadenia).
Zoznam:
Oddelená podstata – podstatná časť majetku patriaceho k podniku - prevádzka Hurbanovo

Oddelená podstata pre Jean Systems s.r.o., so sídlom Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava tvorí:
4.) katastrálne územie Hurbanovo, na LV č. 1547 ako:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

podiel

vš. hodonota

2540/1

548

zastavané plochy a nádvoria

1/1

3 901,76,-€

2541

1393

zastavané plochy a nádvoria

1/1

9 918,16,-€

2542

1988

zastavané plochy a nádvoria

1/1

14 154,56,-€

Všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom č. 15/2015 zo dňa 25.01.2015 znalkyňou Ing.
Zuzanou Kočkvičovou, Hurbanovo.

STAVBY

Súpisné číslo na parcele číslo

druh stavby

podiel

vš. hodnota

1371

2541

výrobňa mäsových sp.

1/1

509 862,50,-€

1372

2542

dom

1/1

12 408,22,-€

Súčasti:
Všeobecná hodnota vypočítaná v rámci zlúčenej stavby
- oplotenie (pred administratívnou časťou), dĺžka plotu 41 m, tech. hodnota 3 795,10,-€
- oplotenie (bariérové pri vstupe pre odberateľov), dĺžka plotu 20m, tech. hodnota 2 501,6,-€
- oplotenie (pri obchodnej jednotke), dĺžka plotu 10 m, tech. hodnota 1 231,83,-€
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- oplotenie (pred domom), dĺžka plotu 63 m, technická hodnota 1 298,32,-€
- spevnené plochy zo zámkovej dlažby (chodníky pri vstupe do administratívy popri stavbe výrobne) parc. č. 2542,
tech. hodnota 477,13,-€
- spevnené plochy betónové (betónové plochy-dvor), parc. č. 2542,dvor, tech. hodnota 19 925,80,-€
Všetko v katastrálnom území Hurbanovo

Por. č. 28, inv.č. 20000045 Distribučný box – pult Hurbanovo v účtovnej evidencii od 31.12.2010 za OCS 6873,75€
VŠH = 84€

Všeobecná podstata
katastrálne územie Hurbanovo na LV č. 3890 ako:
Súpisné číslo
1371

na parcele číslo
2540/2

druh stavby

podiel

obchod. ubyt.

1/1

vš. hodnota
87 445,56,-€

Parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape.
parc. č.

výmera

2540/2

338

druh
zastavané plochy a nádvoria

podiel

vš. hodnota

1/1

2406,56,-€

Všeobecná hodnota vypočítaná v rámci zlúčenej stavby
- prípojka vody (s napojením na verejnú vodovodnú sieť mesta, cez vodomernú šachtu, ktorá je za plotom pri vstupe
do administratívy), parc. č. 2542, tech. hodota. 659,74,-€
- kanalizačná prípojka (celková dĺžka 25 m, popri objekte výrobne pri vstupe do administratívy), parc. č. 2542, tech.
hod. 1 447,61,- €
- elektrická prípojka (podzemná), parc. č. 2542, tech. hodnota 544,84,-€
- plynová prípojka ( z uličného rozvodu z r. 1996 od regulačnej stanice, ktorá je pred rodinným domom po objekt
výrobne) parc. č. 2542, tech. hodnota 277,05,-€
- vodomerná šachta (na pozemku pred hlavným vstupom do administratívy), parc. č. 2542, tech. hodnota 468,42,-€
- studňa – kopaná (hĺbka 5m, priemer 1000 mm), technická hodnota 339,35 ,-€

Všetko v katastrálnom území Hurbanovo.
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Hnuteľné veci nachádzajúce sa v prevádzke Hurbanovo:

Por.
č.

Inv.
č.

Názov

P. ks

r
/roky/

10
11
13
14
15
16
17
25
26
27
29

20000007
20000008
20000010
20000066
30000011
20000044
10000137
20000065
30000001
10000050
20000011

Umývačka udiarenských palíc bubnová UUP1
Narážačka HNDTMANN VF200
Zariadenie na umývanie prevádzky
Rezačka preklápačka
Rezačka mäsa RM1000
Parný kotol
Chladiarenské zariadenie
Sťahovačka slaniny
Vysokozdvižný vozík
Vysokozdvižný vozík
Majetok do 10 000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
súbor

6,5
6,5
6,5
5,5
5,25
4,5
13,5
5,5
14,5
5,5
6,5

VŠH
/eur/
4694,2
13869,3
860,90,-€
516,42,-€
774,7
3 680,-€
297,32,-€
1 146,-€
410,6
3437,5
7080,3

2. Podmienky ponukového konania:
2.1.
Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2.
Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 25 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
v UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. SK47 1111 0000 0066 1582 0053. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie
ponúk.
2.3
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami ponukového konania. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade
ak oprávnená osoba po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku kúpnej ceny a ponuku
správcovi odsúhlasí.
2.4.
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia
o 15:30 hod.. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
2.5.

Podmienka predaja: en bloc

3. Náležitosti ponuky:
3.1.
Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 30K/31/2013 DIOS Slovakia, s.r.o., IČO 36 225 576, Gemerská 3, 040 11 Košice,
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3.
späť.

Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať

3.4.

Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne iného
oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie
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oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie
staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, uviesť cenu spolu a zvlásť cenu pre oddelenú postatu a zvlásť
cenu za všeobecnú podstatu,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4.

Vyhodnotenie ponúk:

4.1.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2.

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.

4.3.

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.

4.5.

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.6.
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca
vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, ponuka
záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade, ak veriteľský výbor po oznámení ponuky
s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.
4.7.
V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
4.8.
O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5vyhotoví správca úradný záznam.
4.9.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy,
záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.

V Trebišove dňa 14.02.2017
JUDr. Igor Varga
správca KP
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K003930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Roman Krivánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 393/5, 951 87 Volkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2011 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

OPRAVA Návrhu konečného
veriteľov

rozvrhu výťažku pre zabezpečených veriteľov a pre nezabezpečených

V konkurznej veci úpadcu, a to PhDr. Roman Krivánek, nar. 2.12.1972, bytom Školská 393/5, 951 87 Volkovce,
ktorá vec je vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 32K/21/2011 bol Uznesením OS Nitra č.k. 32K/21/2011
zo dňa 16.6.2011 vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Za správcu bola ustanovená Ing. Aneta Rimaszombati,
Rákócziho 12, Nové Zámky, správca zapísaný v zozname správcov pod č. 1321.
Správca v zmysle § 76 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, zverejnenej v OV č. 136/B/2011 dňa
15.7.2011, následne preradený do majetku oddelenej podstaty, zverejnený v OV č. 175/2011 dňa 12.9.2011.
Majetok oddelenej podstaty tvorí nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1669 pre k.ú. Volkovce ako parcely registra „C“
zapísané v katastri nehnuteľností ako
·
·

parc. č. 781/6 zast. pl. a nádvoria o výmere 83 m2 a dom č. súp. 393
parc. č. 781/7 zast. pl. a nádvoria o výmere 469 m2

Správca požiadal o schválenie a vydanie záväzného pokynu na speňaženie majetku oddelenej podstaty,
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, Bratislava. Na predmetnú nehnuteľnosť viazlo
predkupné právo, ktoré podľa § 93 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení správca Ing. Rimaszombati ponúkla
oprávnenému, a to Obec Volkovce, zverejnením v OV.
Oprávnený využil svoje predkupné právo a po vyjadrení zabezpečeného veriteľa zo dňa 1.10.2012, ktorý ako
príslušný orgán udelil správcovi Ing. Rimaszombati súhlas s predajom hnuteľného majetku, oprávnený
z predkupného práva odkúpil spoluvlastnícky podiel za kúpnu cenu 11 500 eur.
Správcom Ing. Rimaszombati bol vypracovaný Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného
veriteľa zo dňa 18.6.2015, v nasledovnom znení
II. Rozvrhová časť
Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty: 11 500 eur
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty: 1 828,45
eur

Celkovú sumu výťažkov tvorí:
Výťažok z predaja hnuteľného majetku: 11500 eur
Výsledná suma výťažku: 11500 eur
Výsledná suma výťažku po odpočítaní pohľ. proti podstate a odmene správcu: 9671,55 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky proti podstate sú priradené k týmto súpisovým hodnotám:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odmena správcu v zmysle § 20 ods. 1 vykonávacej vyhlášky: 1445,17 eur
poštovné náklady: 26,80 eur
cestovné náklady – správca: 67,28 eur
bankové poplatky (vrátane vkladu): 69,83 eur
znalecký posudok: 200 eur
súdny poplatok: 19,37 eur

Výsledná suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa: 9671,55 eur, ktorá bola poukázaná oddelenému
veriteľovi Slovenskej sporiteľni a.s. s tým, že zabezpečený veriteľ bol uspokojený výťažkom vo výške 9671,55 eur
zo zabezpečenej pohľadávky vo výške 32632,52 eur.
2. Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

I. Všeobecná časť
Dňa 9.9.2011 sa konala prvá schôdza veriteľov, pričom za zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZKR, bol
zvolený veriteľ z konečného zoznamu pohľadávok pod č. 12 - 13 z konečného zoznamu pohľadávok, a to Slovenská
sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava.
Správca doplnil súpis všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku v nasledovnom rozsahu:
·
·

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR vo výške 5540,66 eur – zrážka zo mzdy za
júl 2011 – apríl 2012, OV č. 99/2012 zo dňa 24.5.2012
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR vo výške 1618,69 eur – zrážka zo mzdy za
jún 2012 – august 2012, december 2012 a január 2013, OV č. 61/2013 zo dňa 27.3.2013

Počas konkurzného konania OS Nitra č.k. 32K/21/2011 uznesením zo dňa 19.8.2015 odvolal správcu Ing.
Anetu Rimaszombati, so sídlom Rákócziho 12, Nové Zámky, ktoré uznesenie bolo zverejnené v OV č. 164/2015
zo dňa 26.8.2015 a Uznesením zo dňa 23.9.2015 ustanovil za správcu JUDr. Vlastu Suchanovú, správca zo
sídlom Podzámska 32, Nové Zámky, ktoré uznesenie bolo zverejnené v OV č. 188/2015 zo dňa 1.10.2015.

Súpis všeobecnej podstaty bol následne novým správcom doplňovaný o príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR.
Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, OV č. 112/2016 zo dňa 10.6.2016 – zrážka
za obdobie
júl 2013 vo výške 314,88 eur
október 2015 – marec 2016 vo výške 781,77 eur,
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, OV č. 136/2016 zo dňa 15.7.2016 – zrážka
za obdobie
apríl 2016 vo výške 41,08 eur
júl 2011 – máj 2016 vo výške 4568,76 eur
vrátenie platby KS BA v zmysle rozhodnutí sp. zn. E 4111591113, sp. zn. E 4112888914 vo výške 240 eur
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, OV č. 164/2016 zo dňa 24.8.2016 – zrážka
za obdobie
máj 2016 vo výške 41,08 eur
jún 2016 vo výške 41,08 eur
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jún 2016 vo výške 61,37 eur
kreditný úrok 0,49 eur za obd. 10/2015 – 11/2016

Majetok všeobecnej podstaty SPOLU v sume cca. 13 249,86

eur – speňaženie

Do majetku bolo zahrnuté:
·
·
·

mzda podľa § 72 ods. 2 ZKR spolu v sume
kreditný úrok za obd. 10/2015 – 11/2016
nespotrebovaná časť odmeny

13249,37 €
0,49 €
663,88 €

Spolu:

13913,74 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Právny dôvod
§ 87 ods. 2 ZKR

Ing. Rimaszombati – pohľ.proti podstate

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

§ 87 ods. 2 ZKR

Čas vzniku a dátum uspokojenia

Rozsah uspokojenia
188,51

zaplatené

30.10.2015

1,50 €

zaplatené

poštovné

25.11.2015

1,15 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

poštovné

25.11.2015

1,15 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

30.11.2015

1,50 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

31.12.2015

1,50 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

poštovné

15.1.2016

1,15 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

29.1.2016

1,50 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

29.2.2016

1,50 €

zaplatené

§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.

poštovné
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Poštovné
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Poštovné
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Poštovné
Bankové poplatky
Poštovné
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Odmena správcu do 1. schôdze veriteľov
Spolu
S ukončením konkurzného konania
Paušálne výdavky
Súdny poplatok
Odmena zo speňaženia zo vš. časti
Spolu CELKOM

11.3.2016
31.3.2016
29.4.2016
26.5.2016
31.5.2016
30.6.2016
10/2015 –6/2016
12.7.2016
29.7.2016
31.8.2016
7.9.2016
30.9.2016
7.10.2016
31.10.2016
30.11.2016

1,15 €
1,50 €
1,50 €
1,15 €
1,50 €
1,50 €
1€
1,15 €
3,50 €
1,50 €
1,15 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €
1,50 €
663,88 €
885,69 €

zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené

2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR

Predpokladané výdavky

300 €
26,50 €
662,47 €
1874,66 €

II. Rozvrhová časť
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Celkovo príjmy konkurzného konania: 13913,74 € /všeobecná časť/.
Príjmy zo speňaženia: 13249,86 €
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu: 1874,66 €.
Odmena správcu spolu: 662,47 € /vyhl. č. 665/2005 Z.z. v platnom znení, príjem § 17/2 vyhlášky 5% z 13249,86
eur t.j. odmena 662,47 eur/
Súdny poplatok spolu: 26,50 € / 0,2% zo sumy 13249,86 € /
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odrátaní odmeny správcu a súdneho
poplatku: 12039,08 €

Z rozvrhu budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne, a to takto:

Veriteľ:

Prihlásená Priznaná
Suma €:
Suma €:

Popretá Suma
Suma €: k rozvrhu €:

1.

Consumer Finance Holding a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok

3130,40

3130,40

0

2.

Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, Bratislava

11898,97

11898,97 0

1920,26

3.

Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

1707,77

1707,77

0

275,60

4.

Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

1972,17

1972,17

0

318,27

5.

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

1572,00

1572,00

0

253,69

6.

Poštová banka a.s., Prievozská 2/B, Bratislava

7434,94

7434,94

0

1199,85

7.

Poštová banka a.s., Prievozská 2/B, Bratislava

3173,23

3173,23

0

512,10

8.

PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava

2268,52

2268,52

0

366,09

9.

PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava

2302,48

2302,48

0

371,57

10. PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava

2302,48

2302,48

0

371,57

11. Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava (predtým SLSP a.s.)
12.
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48 Bratislava

8518,50

8518,50

0

1374,72

2424,15

2424,15

0

391,21

13. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48 Bratislava

22960,97

22960,97 0

3705,44

14. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

116,73

116,73

0

18,84

15. Reedukačné centrum, Nám. Kpt. Nálepku 613, Vráble

2817,50

2817,50

0

454,69

P.č.

505,18

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K003931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 33/9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/23/2016/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/23/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400 úpadcu: Ing. Ján Tokár, nar. 12.02.1956, bytom Mierová 33/9, 066
01 Humenné v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/23/2016, týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zápis prihlášky nezabezpečenej
pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote:
Poradové číslo pohľadávky: 7
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752
Celková prihlásená suma: 1.934,29 EUR

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K003932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Gabriela Bírošová, správca úpadcu: Rastislav Kaličák, nar. 27.12.1969, Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty – dňa 16.02.2017 mu bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO:
35 792 752 v celkovej sume 3 886,66 Eur, ktorá bola v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Žilina 16.02.2017
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K003933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Florinix, s.r.o. " v konkurze "
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 137, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/72/2013S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/72/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica, pod sp.zn: 2K/72/2013 úpadcu Florinix, s.r.o.," v
konkurze" , so sídlom Partizánska cesta 137, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36 005 975, správca v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku .
Poučenie:
Zástupca veriteľov, 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 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.
V Lučenci, dňa 16.02.2017
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca

K003934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 33/9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/23/2016/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/23/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/23/2016, úpadcu: Ing. Ján Tokár, nar.
12.02.1956, bytom Mierová 33/9, 066 01 Humenné zvoláva: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400
opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu na adrese: Lipová 1, 066 01 Humenné dňa:
13.03.2017 o 10.00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Pri prezencii predloží FO platný občiansky preukaz, zástupca PO predloží výpis z obchodného registra nie starší
ako 1 mesiac, splnomocnenec FO, resp. PO predloží úradne overené splnomocnenie na zastupovanie.
Prezencia sa uskutoční od 09.30 hod. do 09.50 hod.
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JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K003935
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:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca úpadcu: Pavol Polaško, nar.: 21.09.1967, bytom
Hlavná 122, 044 31 Družstevná pri Hornáde v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
26K/61/2016 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
Prihlásená
suma
13 710,35 €
3 171,84 €
1 418,35 €

Veriteľ

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava
Jozef Horenský, Orechová 7, Družstevná pri Hornáde
Vladimír Matej, Zombova 43, Košice
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o, Československé armády 954/7,
209,17€
Hradec Králové
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o, Československé armády 954/7,
595,11 €
Hradec Králové
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o, Československé armády 954/7,
334,12 €
Hradec Králové

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
číslom
5/1
6/1
7/1
8/1
8/2
8/3

JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

K003936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18, 947 01
Hurbanovo, spis. zn.: 32K/4/2017 S1409, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul.
Štefánikova 34, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail:
a-k@duran.sk, alebo telefonicky na čísle: 0903/756866, 037/6522705.
V Nitre dňa 16.02.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K003937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
(es) „ Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables “
(cs) „ Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty “
(da) „ Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne “
(de) „ Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten “
(et) „ Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad “
(en) „ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed “
(fr) „ Invitation a produire une créance. Délais a respecter “
(it) „ Invito all´insinuazione di un credito. Termine da osservare “
(lv) „ Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero “
(lt) „ Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal “
(hu) „ Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők “
(mt) „ Stedina ghal preżentazzjoni ta´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati “
(nl) „ Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen “
(pl) „ Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów “
(pt) „ Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar “
(sk) „ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny “
(sl) „ Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati “
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(fi) „ Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat “
(sv) „ Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta “
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca úpadcu
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/4/2017 zo dňa 08.02.2017, zverejneným
v Obchodnom vestníku OV č. 32/2017 dňa 15.02.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Attila Darázs,
nar 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo (ďalej len „Úpadca“) a za správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May 2000 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 32K/4/2017, dated February 8th, 2017, published in Commercial Journal No. 32/2017 on February
15th, 2017, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Attila Darázs, birthdate:
25.10.1966, with address: Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo (hereinafter as the „Debtor“) and
simultaneously appointed JUDr. Marek Ďuran, head office Štefánikova 34, 949 01 Nitra as the trustee of the
Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 16.02.2017 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This Decision of the District Court Nitra came into force on February 16th, 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, uplatňuje
v konkurze prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR). Veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika, sp.zn.: 32K/4/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“), the
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee and in one original to the District court Nitra,
Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the file No. 32K/4/2017. Applications that will not be delivered on time to
the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť
aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má
veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of
45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse, Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim
against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the
estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special application
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims
in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
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The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form has to be signed.
Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has to provide
information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the security is tied
and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose
claims depend on th fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also
state in the application form the condition on which the claim is dependent. The lodgment of the claim shall
bear the heading „Prihláška pohľadávky“.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
not covered in accountancy.
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.
In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic,
a representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to truste or Court cannot be corrected or amended.
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 čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This invitation refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member states
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

V Nitre dňa 16.02.2017 / In Nitra on 16th February 2017
JUDr. Marek Ďuran, správca / Bankruptcy trustee
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K003938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Simčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárovce 100, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/55/2016/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763 so sídlom: Štefánikova 76, 071 01 Michalovce v konkurznej veci úpadcu:
Martin Simčík, nar. 23.04.1987, trvale bytom: Komárovce 100, 073 01 Sobrance, právne zastúpený: JUDr. Michael
Medviď, advokát, Štúrova 27, 040 01 Košice vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 26K/55/2016, týmto v
súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania, sp. zn. 26K/55/2016 – veriteľom popierajúcich pohľadávku iného
veriteľa, že že IBAN bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je takýto:
IBAN: SK15 7500 0000 0040 2426 7488
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods. 7 písm. b)
musí byť podané na predpísanom tlačive.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K003939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – UNIQA POISŤOVŇA, a.s. v prospech účtu majetkovej
podstaty
Súpisová hodnota majetku: 9,06 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu
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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – VAŠA Slovensko, s.r.o. v prospech účtu majetkovej
podstaty
Súpisová hodnota majetku: 0,45 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance group
v prospech účtu majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 22,92 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – nadmerný odpočet DPH 10/2016 – Finančné riaditeľstvo
SR v prospech účtu majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 13.844,22 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – BOTTA FORNI INDUSTRIAL S.R.L.v prospech účtu
majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 1.236,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec - meracia sonda - chiron stroj
Súpisová hodnota majetku: 4.890,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
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Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - hmotný investičný majetok
Súpisová hodnota majetku: 46.380,46 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

P. č.

Popis veci

Hodnota v EUR

Množstvo

Celková súpisová hodnota v EUR

1.

PLAVAK

30,50 €

1

30,50 €

2.

OVLAD.PACKA HYDRAULIKY

22,70 €

1

22,70 €

3.

STOP-KOHUT

52,00 €

1

52,00 €

4.

KOHUT POMOC.BRZDY

335,00 €

2

670,00 €

5.

KOHUT STROJVODCU

712,00 €

1

712,00 €

6.

KOHUT

54,00 €

3

162,00 €

7.

KOHUT

52,00 €

11

572,00 €

8.

KOHUT

85,00 €

1

85,00 €

9.

KOHUT KONCOVY

121,00 €

4

484,00 €

10.

KOHUT

63,00 €

2

126,00 €

11.

KOHUT KOMBINOVANY

76,65 €

1

76,65 €

12.

BRZDOVY VALEC

460,00 €

2

920,00 €

13.

SPATNY VENTIL

245,00 €

1

245,00 €

14.

VENTIL

90,08 €

8

720,67 €

15.

DVOJCESTNY VENTIL

323,06 €

3

969,19 €

16.

FILTER

132,00 €

7

924,00 €

17.

SPATNY VENTIL

76,00 €

1

76,00 €

18.

DELIC PRIETOKU

1 082,34 €

4

4 329,36 €

19.

MANOMETER

112,00 €

1

112,00 €

20.

MANOMETER

28,00 €

1

28,00 €

21.

MANOMETER

79,00 €

4

316,00 €

22.

PNEUMATICKY ROZDELOVAC

253,00 €

2

506,00 €

23.

VZDUCHOJEM

526,00 €

1

526,00 €

24.

VZDUCHOJEM

682,00 €

3

2 046,00 €

25.

VZDUCHOJEM

306,00 €

1

306,00 €

26.

HADICA SPOJOVACIA

48,00 €

4

192,00 €

27.

VENTIL

539,60 €

2

1 079,20 €

28.

VENTIL

79,00 €

3

237,00 €

29.

VENTIL 3-1,U1

144,30 €

1

144,30 €

30.

SPATNY VENTIL

45,03 €

9

405,26 €

31.

Snimac 10 bar/M12x1,5

27,39 €

1

27,39 €

32.

HRDLO

35,00 €

3

105,00 €

33.

Otočný prevádzač UDS 110

3 453,25 €

1

3 453,25 €

34.

MUV3-motorová jednotka

5 400,00 €

1

5 400,00 €

35.

Rám prívesného vozíka

12 960,00 €

1

12 960,00 €

36.

Pojazd prívesného vozíka

3 890,00 €

1

3 890,00 €

37.

Kotúčová brzda prívesného vozíka

2 010,00 €

1

2 010,00 €
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Ručná brzda prívesného vozíka

1 460,00 €

1

Deň vydania: 21.02.2017

1 460,00 €

Spolu

46 380,46 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - drobný hmotný investičný majetok
Súpisová hodnota majetku: 22.962,21 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

P. č.

Popis veci

Hodnota v EUR

Množstvo

Celková súpisová hodnota v EUR

1.

Izolacia na pece

20,50 €

2

41,00 €

2.

Kruzok 70

69,89 €

5

349,45 €

3.

Kruzok 80

77,57 €

6

465,39 €

4.

Piest 70

230,42 €

2

460,84 €

5.

OBAL NA TERMOSONDU E0170/810

99,40 €

4

397,60 €

6.

OBAL NA TERMOSONDU E0170/510

61,66 €

4

246,64 €

7.

Kruzok 82

77,05 €

2

154,09 €

8.

Plastový termoclanok M0041/1400.2

41,00 €

7

287,00 €

9.

Plastový termoclanok M0041/1100.2

39,25 €

7

274,75 €

10.

naberacka STP VML2

32,74 €

15

491,10 €

11.

Komora 70

1 018,10 €

1

1 018,10 €

12.

Piest 82

313,74 €

3

941,21 €

13.

Kruzok 72

73,36 €

6

440,16 €

14.

Vložka filt.D220T250

32,00 €

1

32,00 €

15.

naberacka OL-700

36,20 €

5

181,01 €

16.

Piest 80

253,15 €

2

506,30 €

17.

jadro 121 872c.7

467,00 €

2

934,00 €

18.

jadro 115 678c.22

15,60 €

3

46,80 €

19.

jadro 115 678c.20

26,00 €

5

130,00 €

20.

jadro 121 872c.10

11,20 €

6

67,20 €

21.

Piest 50

257,66 €

2

515,32 €

22.

jadro 115 678c.21

23,64 €

6

141,85 €

23.

jadro 115 678c.19

23,00 €

7

161,00 €

24.

jadro 115 678c.13

270,00 €

1

270,00 €

25.

piestnica 70 OL400

570,28 €

1

570,28 €

26.

jadro 115 678c.17

26,00 €

8

208,00 €

27.

jadro 115 678c.18

23,00 €

4

92,00 €

28.

jadro 115 678c.7

27,70 €

4

110,80 €

29.

kocka STB2"P"12-30 komplet

182,40 €

5

912,00 €

30.

G01428Q vložka filtračná

225,00 €

1

225,00 €

31.

podlozka inserty 38

0,16 €

30 000

4 773,90 €
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32.

vložka filt.CR60/3

30,00 €

1

30,00 €

33.

jadro 129 322c.22

20,20 €

3

60,60 €

34.

jadro 121 872c.8

19,20 €

2

38,40 €

35.

jadro 121 872c.152

15,20 €

8

121,60 €

36.

jadro 121 872c.153

15,20 €

5

76,00 €

37.

BNS 819-100-K-11 koncový spínač

66,00 €

1

66,00 €

38.

Kruzok 65

66,85 €

2

133,70 €

39.

tiahlo d65 - PLUNGER TIP "PATENTED" F61 D 65

230,42 €

1

230,42 €

40.

komora d65 / SHOT SLEEVE

922,00 €

1

922,00 €

41.

Striekacia pištol 080 TS 0030

155,50 €

2

311,00 €

42.

piestnica 70

432,21 €

1

432,21 €

43.

jadro 129 322c.17

118,00 €

6

708,00 €

44.

jadro 129 322 c.15

159,56 €

4

638,22 €

45.

hodiny na dusík

71,66 €

1

71,66 €

46.

filter FS130B7T60

30,00 €

1

30,00 €

47.

kocka L110-2B81-0010B paral.

96,00 €

5

480,00 €

48.

jadro 129322c.20

26,00 €

5

130,00 €

49.

jadro 129 322c.19

48,19 €

3

144,57 €

50.

hlinikova hlava na spajanie termoclankov

45,50 €

4

182,00 €

51.

regulator na pec

405,00 €

1

405,00 €

52.

Tahač sqeezu 129 322 CM40CGHG*50

201,30 €

2

402,60 €

53.

jadro 129 322 č.17 jednonásobná

118,00 €

1

118,00 €

54.

piestnica 60

625,60 €

1

625,60 €

55.

piest 60

271,85 €

1

271,85 €

56.

kruzok 60

67,19 €

7

470,33 €

57.

naberačka ZLAL1

33,13 €

5

165,65 €

58.

senzor epac OLK702

126,00 €

2

252,00 €

Spolu

22 962,21 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - drobný hmotný investičný materiál
Súpisová hodnota majetku: 2.113,33 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

P. č.

Popis veci

Hodnota v EUR

Množstvo

Celková súpisová hodnota v EUR

1.

DELIACA PASTA CF 17 CREMA IK-M

6,40 €

14

89,60 €

2.

ODPLYNOVACIE TABLETY - nitral

2,96 €

172

509,61 €

3.

Pasta na vyhadz. moralub

17,93 €

4

71,72 €

4.

Thermobond 5 P

5,20 €

20

104,00 €

5.

CF 45 Crisol Flow N- náter na naberačky

7,95 €

3

23,85 €

6.

UNI-TIP PLUS

48,75 €

1

48,75 €

7.

MOL MULTI SW 220 L10

20,29 €

10

202,86 €
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8.

SL - 1697S Chem-trend

2,80 €

200

560,00 €

9.

FULLBACK - odmastnovadlo

129,87 €

1

129,87 €

10.

NC 123 EXTRA AEROSOL

25,01 €

3

75,03 €

11.

SPRAYER 2,6L NCH LOGO

34,34 €

1

34,34 €

12.

Lubol piston HT

2,60 €

36

93,60 €

13

Luboterm oxi 68

1,89 €

90

170,10 €

Spolu

2 113,33 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 10
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - hmotný investičný majetok
Súpisová hodnota majetku: 41.078,13 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

P.
č.

Popis veci

Hodnota v
EUR

Množstvo

Celková súpisová hodnota v
EUR

1.

PKD nástroj 31640079 - T2.5

420,00 €

1

420,00 €

2.

PKD nástroj 31640081 - T2.6.1

716,00 €

3

2 148,00 €

3.

PKD nástroj 31640082 - T2.6.2

516,00 €

2

1 032,00 €

4.

PKD nástroj 31640085 - T2.13

630,00 €

2

1 260,00 €

5.

PKD nástroj 31640083

449,00 €

1

449,00 €

6.

PKD nástroj 31640077 - T2.2

439,00 €

1

439,00 €

7.

VHM stupňový vrták 12344

180,00 €

1

180,00 €

8.

VHM-záhlbník D=6/18, Z=2, IK, M 0044

244,00 €

1

244,00 €

9.

PKD-cirkulační nástroj 30499418

1 166,00 €

1

1 166,00 €

10. 7-53201-30 PKD-stopková fréza D=20,0 Z=3, IK, SKL=10 mm

583,00 €

1

583,00 €

11. PKD nástroj T1.2

656,00 €

4

2 624,00 €

30589992 PKD-vyvrtávací nástroj D=5,0 P8 Z=1,1 pres stred, IK smontováno s
12.
upínačem HSK-A63

590,00 €

3

1 770,00 €

13. TK vrták T2.9

45,80 €

1

45,80 €

14. TK vrták T2.10

45,80 €

2

91,60 €

15. TK vrták T2.11

45,80 €

4

183,20 €

16. TK vrták T2.12

54,40 €

3

163,20 €

17. PKD nástroj AA1400144 - T2.1

242,00 €

3

726,00 €

18. PKD nástroj 316400111 - T2.8

324,00 €

4

1 296,00 €

19. PKD nástroj 316400 - T2.14

420,00 €

3

1 260,00 €

3

270,00 €

4

624,00 €

1580 067 0162 VHM-záhlbník D=4,4/12 Z=3, bez IK, bez povlaku, stopka D=12h6
20.
90,00 €
HA, L=109mm
1580 067 0163 VHM T-fréza D=16x7, Z=5, bez IK, bez povlaku, stopka D=12h6 HA,
21.
156,00 €
L=70 mm
22. Vrták tvrdokovový 10/5,5x15/8x49/100 2BR

84,60 €

6

507,60 €

23. Vrtak tvrdokovový 6/4,4x5,8/67 2BR

61,96 €

1

61,96 €

24. PKD nástroj AA2014271645-Z/SK40

772,00 €

1

772,00 €

25. 30617861 ISO vyvrtávací nástroj T01, dle skicy 9082060-1a, 25,7/35,8

1 097,00 €

2

2 194,00 €

26. 30617863 ISO vyvrtávací nástroj T02, dle skicy 9082060-2a, 26,0/36,0

2 040,00 €

2

4 080,00 €

27. PKD nástroj T2.3

627,75 €

1

627,75 €
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28. VHM stupňový vrták 5,5/8, 2 břity, stopka 8, L1=90

81,30 €

5

406,50 €

29. PKD nástroj AA 150601155

219,84 €

3

659,52 €

30. PKD nástroj AA 150601156

395,92 €

2

791,84 €

31. 600 04201433 doplnenie hydr.prípravku Gehaeuse 127319

2 540,00 €

1

2 540,00 €

32. 600 04201425 2.nás.hydr.up.prípravok Gehaeuse 127319 Modif.Compel

9 530,00 €

1

9 530,00 €

33. 500294 tvrdokovový vrták 6/4,5x15,5/80,4 120st.2BR

53,20 €

3

159,60 €

34. 200 021397250 článek řetezu Kettenglied ZsB

181,52 €

3

544,56 €

35. 30261723 Chuck MTC-HSK-A063-10-085-1-0-A ThermoChuck with HSK, standard 89,00 €

1

89,00 €

36. 30261724 chuck MTC-HSK-A063-12-090-1-0-A ThermoChuck with HSK, standard

89,00 €

1

89,00 €

37. PCD nástroj pre projekt 128796 (OP2) Fréza T2.8 d11 dvojbritá

375,00 €

2

750,00 €

38. Korunková fréza TK OP1-B

150,00 €

2

300,00 €

Spolu

41 078,13 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - režijný materiál
Súpisová hodnota majetku: 26.255,43 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

P. č. Popis veci

Hodnota v EUR

Množstvo Celková súpisová hodnota v EUR

1.

štandart paleta slabá

2,90 €

20

58,00 €

2.

viazacia paska PES 13mmx1100mm hladka

35,11 €

1

35,11 €

3.

spony PES 13mm B4 1000 ks

20,32 €

1

20,32 €

4.

stretch fólia ručná 500mm 20 mikr.

3,79 €

4

15,16 €

5.

papier šedák 90g, 100cm

0,85 €

10

8,67 €

6.

GITTERBOX

56,58 €

183

10 355,00 €

7.

VÝSEK.FORMA-DLHÁ MRE®A

190,00 €

1

190,00 €

8.

VÝSEK.FORMA-KRÁTKA MRE®A

175,00 €

1

175,00 €

9.

ODVÍJAČ PÁSKY

44,45 €

1

44,45 €

10.

VÝSEK.FORMA NA MRE®U 530X110- KLT PRE 119385

144,00 €

1

144,00 €

11.

VÝSEK.FORMA NA MRE®U 350X110 -KLT PRE 119385

160,00 €

1

160,00 €

12.

VÝSEK.FORMA PRE PRELO®KU 540X360-KLT 119385

67,00 €

1

67,00 €

13.

KLT-PALETA

8,17 €

1 024

8 366,08 €

14.

DLHÁ MRE®A-115678

155,00 €

1

155,00 €

15.

KRÁTKA MRE®A-115678

180,00 €

1

180,00 €

16.

KLT-PALETA

6,12 €

1 024

6 266,88 €

17.

Bublinková fólia 1000x100m / 50mikr.

0,17 €

86

14,76 €

Spolu

26 255,43 €

Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: § 67 ods. 1 písm. ZKR – majetok patriaci úpadcovi
V Žiline 15.02.2017
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JUDr. Mária Cabadajová, správca

K003940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Nitrianský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 35/69, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 01/2017.
Súpisová hodnota majetku a mena: 87,87 EUR

V Nitre, dňa 16.02.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K003941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Uhlárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústecko - Orlická 2345/5, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.6.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/47/2016/S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Nízky, správca S1345 so sídlom: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné v konkurznej veci vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/47/2016, úpadcu: Miloš Uhlárik, trvale bytom Ústecko – Orlická 2345/5, 058
01 Poprad, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, sp. zn. 4K/47/2016 – veriteľom popierajúcich
pohľadávku iného veriteľa, že IBAN bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,-Eur pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je takýto:
IBAN: SK07 0900 0000 0050 2928 2649
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na
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všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods. 7 písm. b)
musí byť podané na predpísanom tlačive.

JUDr. Peter Nízky, správca

K003942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

ODDELENÁ PODSTATA 1
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €

P. č. Dlžník

Sídlo

Právny dôvod/Číslo faktúry

Suma v EUR

1.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501590069

950,00 €

2.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690047

27 197,10 €

3.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690062

26 945,10 €

4.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690094

27 322,50 €

5.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690095

26 945,10 €

6.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690105

11 476,00 €

7.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690096

25 020,45 €

8.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690097

22 950,90 €

9.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690098

32 719,05 €

10.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690100

32 719,05 €

11.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690103

22 950,90 €

12.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690104

32 719,05 €

13.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690106

22 950,90 €

14.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690107

32 719,05 €

15.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690108

32 719,05 €

16.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690109

8 031,38 €

17.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690110

9 623,25 €

18.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690115

25 136,70 €
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19.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690118

49 560,00 €

20.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501690117

39 344,40 €

21.

BorgWarner Esslingen GmbH

Gustav-Wahler-Str., Oberboihingen, DE

501390194

336 804,00 €

22.

Industria Slovakia, s.r.o., v konkurze

Sady Cyrila a Metoda 8, Nová Dubnica

782011

7 037,63 €

Spolu súpisová hodnota:

853 841,56 €

ODDELENÁ PODSTATA 2
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad spoločnosti STABILUS GmbH v prospech účtu správy podstaty
Právny dôvod vzniku pohľadávky: faktúry č. 501690113, 501690114
Súpisová hodnota majetku: 14.239,69 €

ODDELENÁ PODSTATA 3
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137 082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad Katarína Kalasová v prospech účtu správy podstaty
Právny dôvod vzniku pohľadávky: faktúry č. 101690021, 101690024
Súpisová hodnota majetku: 3.561,20 €

Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: 15.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: § 67 ods. 1 písm. ZKR – majetok patriaci úpadcovi

V Žiline 15.02.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca
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K003943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bednárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 1143/28, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2016/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400 so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné V konkurznej veci vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/44/2016, úpadcu: Mária Bednárová, nar. 08.09.1965, bytom Petzvalova
1143/28, 059 01 Spišská Belá, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, sp. zn. 2K/44/2016 –
veriteľom popierajúcich pohľadávku iného veriteľa, že IBAN bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo
výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je takýto:
IBAN: SK40 0900 0000 0051 2525 3661
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods. 7 písm. b)
musí byť podané na predpísanom tlačive.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K003944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čabala Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Jablonka 9, 067 34 Nižná Jablonka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

30.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
255,- Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
16.02.2017
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K003945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masaryk Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 438, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/2/2016 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/2/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Finančné prostriedky úpadcu
Celková suma: 2.323,88
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 2.323,88 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 150,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 12/2016 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, 911 05 Trenčín, IČO: 36 312 207
Súpisová hodnota: 150,00 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: CENNÝ PAPIER
Druh CP: akcia kmeňová
Forma CP: na doručiteľa
Počet kusov: 5
Mena: EUR
Menovitá hodnota: 33,20
ISIN: SK11 2000 5485
Emitent: Majetkový Holding, a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie verejného registra, v ktorom je CP evidovaný: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota: 166,00 EUR

SKKS, k.s., správca

K003946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masaryk Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 438, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/2/2016 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/2/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/S-59

Typ súpisovej zložky majetku: STAVBA
Popis stavby: rodinný dom
Súpisné číslo: 444
Číslo LV: 2867
Katastrálne územie: Horná Súča
Obec: Horná Súča
Štát: SR
Na parcele číslo: 4094/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4
Súpisová hodnota: 4.000,00 EUR

SKKS, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Slotta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, ako správca úpadcu Branislav Slotta, nar. 14.12.1961,
bytom: Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Branislav Slotta, nar. 14.12.1961, bytom: Kollárova 37, 039 01
Turčianske Teplice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, č. k. 2K/6/2016, JUDr. Jana Živická ponúka v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
P.č.

Popis

Ponúknutá cena v EUR

1.

osobný automobil PEUGEOT 306, r.v. 1999

=250,-€

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 532 090.
1. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v Turčianskych Tepliciach je možné vykonať so záujemcami po
predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri
zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu hodnotu 1 EUR.
3. Online aukcia bude ukončená do 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa schválenia
predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku
všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy v hotovosti do pokladne správcu.
6. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je zástupca
veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky
ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
JUDr. Jana Živická, správca

K003948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Godovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 31, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/43/2016 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/43/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Číslo súp.
Názov
zložky

Číslo
zápisu

Register Popis

Súpisová
hodnota v €

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

125

Obchodný vestník 36/2017

6

Základná škola s materskou školou
Samuela Timona, 913 21 Trenčianska
Turná 30

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §
72 odst. 2 ZKR

311,04

K003949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ECOBAU GROUP, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 333
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: ECOBAU GROUP,
a.s., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44 095 333 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia §
28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Union poisťovňa, a.s.
Sídlo: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

6.429,49 €
1
Neuplatnené
83/1
16.02.2017

V Bratislave, dňa 16.02.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kapičiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
Mgr. Michal Kiča, úpadcu Marek Kapičiak, nar. 13. 05. 1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok týmto v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi
doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 15.2.2017 od veriteľa Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava,
IČO: 36 062 235, a to: samostatná prihláška pohľadávky s poradovým č. 1, v celkovej sume 1413,13 €,
nezabezpečená, ktorá bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok dňa 16.2.2017
Mgr. Michal Kiča, správca

K003951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o zmarení dobrovoľnej opakovanej Dražby č. 04/2016
v zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o dražbách“)
Označenie navrhovateľa dražby a zároveň dražobníka:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 143
Zastúpený:
Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne
Licitátor:
Mgr. Karina Šándorová na základe poverenia zo dňa 20.01.2017
ako správca úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Deň vydania: 21.02.2017

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
Miesto, dátum a čas konania dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Košický kraj, nachádzajúca sa na adrese Hlavná
25, 040 01 Košice
Dátum dražby:

27.01.2017 (piatok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod

Označenie dražby:
Druhé kolo dražby.
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
2. Pozemok s parc. č. KN-C 5087 o výmere 1082 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
3. Stavba, druh stavby: 10 – Rodinný dom, druh chránenej nehnuteľnosti: 201 – Nehnuteľná kultúrna pamiatka
(národná kultúrna pamiatka) so súpisným č. 96, postavená na pozemku parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595
m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie:
Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres: Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom
Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 3 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
Dražobník oznamuje: Dražba Predmetu dražby bola zmarená v zmysle ustanovenia § 2 písm. j) Zákona
o dražbách v dôsledku neuhradenia ceny vydraženého Predmetu dražby vydražiteľom v ustanovenej lehote.

V Bratislave, dňa 13.02.2017

Za navrhovateľa dražby a zároveň dražobníka:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eugen Fehér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 992/5, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1959
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/19/2014 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/19/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Eugen Fehér, nar. 28.08.1959, bytom Školská 992/5, 931 01 Šamorín, oznamuje,
že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, v úradných
hodinách od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín
nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413
1276.
LexCreditor k.s.

K003953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AKVAEXPRES spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holičská 27 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 335 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/41/2014 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/41/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zaradenie zvýšenej časti výťažku zo speňaženia majetku do všeobecnej podstaty v zmysle § 70 ods. 2 písm.
b) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – finančné prostriedky
Opis súpisovej zložka: finančné prostriedky zodpovedajúce zostatku z výťažku zo speňaženia majetku, na ktorom
pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpečovacích práv po už uspokojenom
zabezpečovacom práve nenasledovalo žiadne iné zabezpečovacie právo v zmysle § 70 ods. 2 písm. b) ZKR.
Súpisová hodnota majetku: 16.230,50 EUR
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K003954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 559 450
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
6K/4/2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu INVET spol. s r.o., IČO: 31 559 450, so sídlom: Záturčianska 1,
036 01 Martin týmto vyhlasuje IV. kolo ponukového konania na speňaženie majetku, zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116/2016 dňa 16.06.2016 nasledovne:
Predmet predaja
Predmetom predaja sú:
1. SÚBOR MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB: súbor zásob veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov
a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, bližšie špecifikovaný v súpise majetku zverejnenom v OV č. 116/16
zo dňa 16.06.2016 pod por. č. súpis. zložky majetku 8 v súpisovej hodnote 7.890,44 EUR.
2. HMOTNÝ INVESTIČNÝ MAJETOK nasledovne:
2.1. osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 4)
súpisová hodnota majetku 150,00 EUR,
2.2. osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 5)
súpisová hodnota majetku 200,00 EUR,
2.3. osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica, tlačiareň HP Laser Jet M1120 MFP
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 6)
súpisová hodnota majetku 300,00 EUR,
2.4. chladnička 2 ks
(zapísané v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 7)
súpisová hodnota majetku 300,00 EUR,
2.5. regálový systém
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 24)
súpisová hodnota majetku 200,00 EUR.

Podmienky IV. kola verejného ponukového konania
I. V IV. kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku kúpnej ceny; tak ako
stojí a leží.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.
Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: JUDr.
Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke s nápisom „Ponukové kolo –
NEOTVÁRAŤ“. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po
dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záujemca o súbor zásob veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok je
povinný priložiť k ponuke povolenie na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi, veterinárnymi prípravkami
a veterinárnymi zdravotníckymi pomôckami schválenými v SR.
2.

Ponuka musí obsahovať:
-

identifikačné údaje záujemcu;

-

navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,

-

podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,

- originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, prípadne
jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude bezodkladne informovať zástupcu veriteľov.
V prípade, že zástupca veriteľov udelí súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý ponúkne za
predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu, správca túto skutočnosť úspešnému záujemcovi bezodkladne oznámi.
Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
Následne bude s úspešným záujemcom bezodkladne uzatvorená kúpna zmluva.
Podrobnosti o predmete predaja, dátume ohliadky a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, telefón: 0903 524 443, e-mail: Maria.Cabadajova@rybaza.sk
V Žiline dňa 16.02.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K003955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečeňany 93, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/7/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 22K/7/2016 zo dňa 29.12.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Jana Chovanová, 93 Pečeňany 956 36, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.05.1965 a fyzická
osoba Mgr. Branislav Zemanovič, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 41 441
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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osoba Mgr. Branislav Zemanovič, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 41 441
770 zapísaný v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S
1510, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
č. OV 3/2017 zo dňa 04.01.2017.

Mgr. Branislav Zemanovič titulom výkonu funkcie správcu zvoláva v súlade s § 34 zákona číslo 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 07.04.2017 o 10:00 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, prezentácia prítomných veriteľov začína o 9:30 hod.

Program schôdze:

1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia písomné plnomocenstvo či písomné poverenie veriteľa na zastupovanie.

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Jana Chovanová
číslo konania: 22K/7/2016
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K003956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Ivan Baluch oznamuje, že dňa 15.02.2017 o 13.00 hod. na Notárskom úrade
JUDr. Mariána Petra, ul. Hlavná 79, 080 01 Prešov, bola vykonaná prvá dražba nehnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu - dvojizbový byt, číslo bytu 39, v bytovom dome súpisné č. 1477, podiel na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach bytového domu 5569/246772 a spoluvlastnícky podiel 5569/246772 k pozemku parcela
registra "C" KN 2503 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 388 m2 - zapísané na LV č. 2885 pre kat. územie
Kežmarok.
Dražobníkom a licitátorom bol správca JUDr. Ján Surma.
Na prvej dražbe bol predmet dražby vydražený za cenu dosiahnutú dražbou vo výške 15 600,-- Eur.
V Prešove, dňa 16.02.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K003957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Ivan Baluch oznamuje, že dňa 15.02.2017 o 14.30 hod. v Prešove na Notárskom
úrade JUDr. Mariána Petra, ul. Hlavná 79, 080 01 Prešov, bola vykonaná prvá dražba súboru nehnuteľností vo
vlastníctve úpadcu - pozemok parcela registra "C" KN 3436/52 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17m2 a
stavba - garáž, súp. č. 4126, postavená na parcele registra "C" KN 3436/52 - zapísané na LV č. 2293 pre kat.
územie Kežmarok.
Dražobníkom a licitátorom bol správca JUDr. Ján Surma.
Na prvej dražbe bol predmet dražby vydražený za cenu dosiahnutú dražbou vo výške 1 470,-- Eur.
V Prešove, dňa 16.02.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K003958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/86/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení 1. kola ponukového konania na predaj majetku zapísaného
podstaty úpadcu

do všeobecnej

JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca úpadcu Kamil Plučinský, nar. 14.10.1970, bytom Železničná 144/32, 059 52
Veľká Lomnica, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu oznamuje vyhlásenie 1. kola ponukového
konania podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní na predaj
hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty (zverejnený v Obchodnom vestníku 114/2016 pod značkou
K013964) a to:
2. Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Škoda octavia, rok výroby 2007, VIN: TMBJS41U378869484,
umiestnenie: na adrese úpadcu, opotrebenie: obvyklé. Súpisová hodnota 2.500,-eur.

3. Hnuteľná vec – príves nákladný za traktor – EČ: KK962YA, VIN: 080907, Továrenská značka: BSS PS2
08.06 AGRO/-/-, Kategória vozidla: 3Ra, Farba: modrá, používaný od 30.08.1984, opotrebenie: obvyklé.
Súpisová hodnota 450 eur.

4. Iná majetková hodnota - 50% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
COLD LAKE
HORSES, s. r. o., Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 061 064, ktorý obchodný podiel predstavuje
majetkovú hodnotu v celkovej výške 3.319,39 eur. Súpisová hodnota 3.319,39 eur.

Podmienky verejného ponukového konania:
Ponukového konania sa môže zúčastniť záujemca, ktorý má podľa rozhodného práva upravujúceho jeho právnu
subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť aspoň v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátanie zmluvných) povinností a zároveň aj spôsobilosť na právne úkony a ktorý spĺňa všetky
nasledujúce podmienky:
- voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii ani reštrukturalizačné konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ani povolená
jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, pričom majetok záujemcu nie je
predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva,
- záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie
podľa zahraničného práva,
- voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch
a exekútorskej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, konanie o výkon
rozhodnutia podľa Šiestej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ani
obdobné konanie podľa zahraničného práva,
- záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
Majetok úpadcu sa speňaží ako jednotlivé súpisové zložky hnuteľného majetku.
ponuka je stanovená vo výške 100% súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku.

Najnižšia akceptovateľná

Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu vo výške min. 20% ponúkanej kúpnej ceny bezhotovostným prevodom
v prospech peňažného účtu úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK19 0900 0000 0051 1417 0043.
Za riadne a včas uhradenú zálohu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu v posledný deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za riadne a včas uhradenú zálohu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu v posledný deň
určený
na doručovanie ponúk.

Termín a miesto predkladania ponúk:

Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným
označením „Ponukové kolo – 2K/86/2015 – NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu: Radničné námestie 33,
085 01 Bardejov.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení 1. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo
dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do
skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie
lehoty nemožno odpustiť.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné uviesť
svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú
zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak im bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis
zo živnostenského registra,
v prípade fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 20% ponúkanej kúpnej ceny a to v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 20% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný
deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená
bude vrátená zábezpeka.

ako úspešná,

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční nasledovne:

Doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, rušiť ani odvolať.

Otváranie obálok sa uskutoční do piatich pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk a vyhodnotenie
ponúk sa uskutoční v deň otvorenia obálok.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na tieto kritéria:
- Výška ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok;
- Celková výhodnosť návrhu pre zhodnotenie konkurznej podstaty.

Správca konkurznej podstaty bude oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak ich po zohľadnení vlastnej odbornej
starostlivosti nebude považovať za výhodné.

S úspešným záujemcom bude zmluva uzavretá do 30 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak
bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a napriek tomu neuzatvorí zmluvu v lehote určenej
správcom, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% ponúkanej kúpnej ceny, ktorá sa započíta na
zloženú zálohu. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou
o zmluvnej pokute ako aj jej započítaním voči zloženej zálohe.

K003959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Molčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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2R/2/2014
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, správca úpadcu Peter Molčan, nar. 23.03.1964, trvale
bytom Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany (Úpadca ako podnikateľský subjekt obchodné meno Peter
Molčan – SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371 ukončil svoju
podnikateľskú činnosť k 06.11.2014) podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že
pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215 759, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok vedeného podľa §31 ods. 1 ZKR a to:
-

pohľadávka v celkovej prihlásenej výške 83,00 Eur (zapísaná do zoznamu pohľadávok pod p.č. 27/1).

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K003960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Dagmara Adote
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2015 S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota

Číslo súp.
Názov
zložky

Číslo
zápisu

Register Popis

Súpisová
hodnota v €

24

Základná škola s MŠ, SNP
č. 5, 956 41 Uhrovec

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 ZKR

91,58

25

Základná škola s MŠ, SNP
č. 5, 956 41 Uhrovec

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 ZKR

87,26

26

Základná škola s MŠ, SNP
č. 5, 956 41 Uhrovec

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 ZKR

88,68

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6k/25/2016 s548
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správkyňa úpadcu : Anton Kubačák, nar. 06.12.1973 bytom Vyšný Koniec 252, 023
54 Turzovka, (do 16.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom : Anton Kubačák – ASV-TRANS, s miestom
podnikania : Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342) oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b)
Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení číslo bankového účtu, na ktorý je možné
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK37 0900 0000 0051 2579 5751 vedený v SLSP, a.s.
Poučenie : Na bankový účet správcu sa zloží kaucia vo výške 350,- Eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná
kaucia.
V Martine, dňa 16.02.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K003962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

·

pohľadávka veriteľa Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 32, Svit, IČO: 00 186 864
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

pohľadávka veriteľa Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 32, Svit, IČO: 00 186 864
prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 64,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, Pohronský Ruskov, IČO: 31 412 459
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 54,89 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, Pohronský Ruskov, IČO: 31 412 459
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 44,75 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, Pohronský Ruskov, IČO: 31 412 459
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej
výške 686,24 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, Pohronský Ruskov, IČO: 31 412 459
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej
výške 61,91 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, Pohronský Ruskov, IČO: 31 412 459
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej
výške 47,52 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, Pohronský Ruskov, IČO: 31 412 459
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej
výške 39,32 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senice, IČO: 00 309 974 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
351,72 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senice, IČO: 00 309 974 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
39,50 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senice, IČO: 00 309 974 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
7.404,76 EUR;

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

pohľadávka veriteľa Slovalco, a.s., Priemyselná 14, Žiar nad Hronom, IČO: 31 587 011 prihlásená
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 73,44 EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 109,80 EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 173,40 EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 171,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 35,04 EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 180,60 EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 32,10 EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške 142,20 EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej výške 225,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa POLYTEC Composites Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1051, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 246 824 prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por.
č. 1: pohľadávka č. 9 v celkovej výške 207,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Revolučná 595, 031 05
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·

pohľadávka veriteľa Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Revolučná 595, 031 05
Liptovský Mikuláš, IČO: 36 672 441 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 349,75 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov č. 30, Michalovce, IČO: 32 54 90
prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 3: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 4.524,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO:
36 302 724 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 31,13 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, IČO: 31 309 984
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 103,14 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, IČO: 31 309 984
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 104,28 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, IČO: 31 309 984
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej
výške 94,32 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, IČO: 31 309 984
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej
výške 135,96 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, IČO: 31 309 984
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej
výške 45,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa ČESMAD Slovakia, Levická 1, 826 40 Bratislava, IČO: 30 779 553 prihlásená
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 544,64 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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K003963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Turzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotyšská 12B, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 36, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/32/2016/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

V zmysle §92 ods.1 písm. d) a ods.6 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a na základe
záväzného pokynu oddeleného veriteľa Ing.Miroslava Holčíka, narodeného 08.04.1951,trvale bytom Pezinok,
právne zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr.Vojtecha Horvátha, AK Holubyho 35, Pezinok,vo veci
speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty vyhlasujem dražbu a zverejňujem nasledovné oznámenie
o dražbe:
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr.Viola Dudáková, správca, so sídlom Záhradnícka 36,82108 Bratislava,
správca úpadcu Beáty Turzovej, narodenej 11.03.1957, trvale bytom Lotyšská 12,
Bratislava-Pod. Biskupice.
Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr.Ida Plichtová, Račianska 69/A, 83102 Bratislava

Dátum konania dražby:

28.03.2017

Čas otvorenia dražby:

13.00 hod.

Opakovaná dražba:

nie

Predmet dražby:

súbor nehnuteľných vecí

byt č.31 na 3.p. bytového domu na Lotyšskej ul.12 v Bratislave, v podiele 1/2.
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č.4807 Okresného úradu Bratislava II, katastrálny odbor ako stavba súpisné číslo
5180 na parc.č. 5452 bytový dom Lotyšská 10,12,14,16
súpisné číslo 5180 na parc.č. 5453 bytový dom Lotyšská 10,12,14,16
súpisné číslo 5180 na parc.č.5454 bytový dom Lotyšská 10,12,14,16
súpisné číslo 5180 na parc.č. 5455 bytový dom Lotyšská 10,12,14,16
Podiel priestoru na spoločných priestoroch 1708/100000
-spoluvlastnícky podiel k parceliam v rozsahu 1708/100000, na ktorých leží nehnuteľnosť je evidované na LV
č.5786 Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor ako
Parc.č. 5452 vo výmere 196m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc.č. 5453 vo výmere 191m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc.č.5454 vo výmere 193m2 zastavané plochy a nádvoria
Parc.č.5455 vo výmere 194m2 zastavané plochy a nádvoria
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

142

Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

Na nehnuteľnostiach je zapísané záložné právo v prospech Ing. Miroslava Holčíka , narodeného 08.04.1951,
trvale bytom Pezinok a záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome v zmysle §15 zák.č.182/1993
Z.z..
Predmet dražby sa speňažuje ako celok.
Popis draženej nehnuteľnosti:
Jedná sa o podielové spoluvlastníctvo vo výške ½ zo 4-izbového bytu č.31 s príslušenstvom a súčasťami na 3.p.
bytového domu v Bratislave, Lotyšská ulica, vchod č.12 s celkovou výmerou 82,04m2( z toho vykurovaná plocha je
66,33m2, úžitková plocha je 76,52m2 a podlahová plocha je 78,07m2.
Príslušenstvom bytu je kuchyňa, WC, kúpeľňa, predsieň, loggia vo výmere 3,97m2 a pivnica vo výmere 1,55m2.
Hodnota predmetu dražby bola stanovená správcom a odsúhlasená oddeleným veriteľom dňa 22.12.2016.

Najnižšie podanie:

54 000,- EUR

Minimálne prihodenie:
Dražobná zábezpeka:

2 700,-EUR
5 000,-EUR

V prípade, že žiaden účastník dražby neurobí ani najnižšie podanie je možné znížiť sumu najnižšieho podania
postupne 3x po sebe o 5% tejto ceny
A. Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
a)v hotovosti k rukám organizátora dražby v jeho sídle
b) bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Tatra banke,
č.účtu:2611704591, variabilný symbol :IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa ,alebo rodné číslo ak ide
o nepodnikateľa. Popis: „ZÁBEZPEKA“ tak, aby zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr do otvorenia dražby
c) banková záruka( jej originál alebo úradne overená kópia)v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby
sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom na
účet bezodkladne po skončení dražby a oznámení čísla bankového účtu správcovi.

Úspešným vydražiteľom sa stane ten, kto urobil najvyššie podanie. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne
rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom
o tom, komu z nich príklep udelí. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej
vydražením.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej dražobnej zábezpeky
bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.účtu 2611704591/1100,
variabilný symbol: - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa tak, aby
bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka č.1: 13.03.2017 o 10.00 hod.
Obhliadka č.2. 20.03.2017 o 10.00 hod.
Po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.0903456315 alebo e-mailom po dohovore so správcom na:
dudakova@nextra.sk.
Vyzývam účastníkov dražby, aby sa dostavili do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba minimálne 30 minút
pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky a zapísania do zoznamu
účastníkov dražby.Účastníkom dražby môže byť len osoba, ktorá spĺňa zákonné podmienky v zmysle §5 zák.č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a ktoré pred začatím dražby predloží dražobníkovi:
1. Doklad o zložení dražobnej zábezpeky
2. Doklad totožnosti (OP, CP)
3. Ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako 1mesiac,
z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene
4. V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom- splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude jasne a výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať
v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe
5. Čestné vyhlásenie účastníka dražby, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Osvedčujúci notár: JUDr.Ida Plichtová, Račianska 69/A, 831 02 Bratislava
Nadobudnutie vlastníctva a prechod práv a záväzkov viaznúcich na predmete dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva zanikajú záložné práva postupom
podľa ust. §93 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov, ak predtým
nezanikli podľa ust. §28 ods.4 ZKR.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dostane vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice .Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného
Odkladu príslušnej správe katastra. Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Všetky náklady spojené s odovzdaním
a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby. V ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Poučenie podľa ust.§21 ods.2 a 6 zákona č.527/2002 Z.z. o Dobrovoľných dražbách v platnom znení:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
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(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Bratislave 16.02.2017
JUDr.Viola Dudáková
správca

K003964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Anton Kubačák, nar.
06.12.1973, bytom Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka (do 16.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom : Anton
Kubačák – ASV-TRANS, s miestom podnikania : Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342) Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Žiline č.6K/25/2016 zo dňa 17.01.2017 bol na dlžníka vyhlásený
konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of may 2000, as
the bankruptcy trustee of the debtor : Anton Kubačák, born 06.12.1973, address: Vyšný Koniec 252, 023 54
Turzovka (to 16.04.2015 Anton Kubačák – ASV-TRANS, address : Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO:
45 637 342 (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the
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resolution of District Court in Žilina No. 6K/25/2016 dated 17th of January 2017, bankruptcy
procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2017 dňa
24.01.2017 a nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV
16/2017 on 24th of January 2017 and became valid on 25th of January 2017. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca, Jesenského 29, 036 01 Martin, Slovenská republika a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, 010 01 Žilina k sp. zn. 6K/25/2016. Ak veriteľ
doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí
riadne a včas uplatniť zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only
„the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Tatiana Šumichrastová,
Jesenského 29, 036 01 Martin Slovak republic and also to the Okresný súd
Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova č. 28, 010 01 Žilina, Slovak Republic, to the No.
6K/25/2016. Applications that will not be delivered in time will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and other rights
associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with
security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to
the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or
depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim against another person as
debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the
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debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the
same way. The application has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated
by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be
ignored.
The creditor must fulfill in the application of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount
of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state
in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of
claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
euro, amount of the claim sill be determined by liquidator according to the reference exchange
rate set and published on the day of the opening of insolvency proceedings by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference
exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce,the sum of
claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents containing the information
provided in the application of the claim have to be enclosed to the application form of the claim. In case that
a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise
these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored. A creditor who
is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In
case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname
záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed
in the debtor´s list of commitments.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
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JUDr. Tatiana Šumichrastová, Bankruptcy trustee
V Martine, dňa 16.02.2017

K003965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečky 20, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/93/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/93/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Vec:
Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku

JUDr. Jana Živická, č. správcu S1777, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, správca
úpadcu Jozef Suja, nar. 11.07.1969, bytom Riečky 20, 992 01 Modrý Kameň oznamuje, že v súlade s ustanovením
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty (príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážky zo mzdy); ako aj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.

Poučenie:
Veriteľský výbor, nezabezpečení veritelia 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 u
správcu včas na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr. Jana Živická - správca

K003966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Odehnal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 4430/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Položka č. 15
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac január 2017 - v sume 376,15 € a zaúčtované kladné úroky na účte úpadcu v sume 0,17 €.
Súpisová hodnota majetku: 376,32 €
Deň zapísania do súpisu: 08.02.2017
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetok nadobudnutý úpadcom počas konkurzu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K003967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Porteleky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 167/2, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 307 045
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 50/2012 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Elemír Porteleky, bytom Pivovarská 167/2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:
37 307 045 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal 9.2.2017 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759, v celkovej
prihlásenej sume pohľadávky 60,- €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K003968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michaela Hvizdošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 406/65, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2015/S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca úpadcu: Ing. Michaela Hvizdošová, nar. 18.06.1972, trvale bytom: Trieda SNP
406/65, 040 11 Košice v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn. 31K/40/2015, týmto v
súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zápis prihlášky pohľadávky
do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote:
Poradové číslo pohľadávky: 5
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37,
IČO: 31 749 542
Celková prihlásená suma: 12980,34 EUR

JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763

K003969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Čupilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 3: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 02/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 08.04.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 4: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 03/2016
Celková suma: 71,59 €
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Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 08.04.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 5: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 05/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 17.06.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 6: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 06/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 12.07.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 7: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 07/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 04.08.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 8: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 08/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR

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

151

Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

Deň zaradenia: 08.09.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 9: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 09/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 13.10.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 10: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 10/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 16.11.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 11: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 11/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 14.12.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 12: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 12/2016
Celková suma: 71,59 €
Súpisová hodnota majetku: 71,59 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 11.01.2017
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JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K003970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Čupilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/48/2015, úpadcu: Zuzana Čupilová, nar.
04.08.1977, bytom 093 01 Vranov nad Topľou, adresa na doručovanie Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou,
správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený v skrátenej lehote
(v rámci malého konkurzu) 15 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.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K003971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Albín Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Stebníčku 374/22, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2015/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 2: Iná majetková hodnota
Popis: Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 36/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.02.2017

Celková suma: 393,83 €
Súpisová hodnota majetku: 393,83 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 12.02.2016

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K003972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Vojtovce
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtovce 1, 091 01 Vojtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 204 846
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2015 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Vojtovce, IČO 00 204 846, v zmysle § 34 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len “ZKR”) zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 14.03.2017, so začiatkom o 13:30 hod.
(prezentácia od 13:15 hod.) v sídle správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov.
Predmet rokovania schôdze - program:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o priebehu a stave konkurzného konania
3. Voľba nového člena veriteľského výboru
4. Rôzne
5. záver
Veritelia pri prezentácii predložia: fyzické osoby doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného
registra spolu s dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

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