Obchodný vestník 3/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.01.2017

K000141
Spisová značka: 4K/32/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovakian Airlines, a.s., so sídlom
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 027 467, správcom ktorého je: JUDr. Eduard Veterník, so sídlom
kancelárie Bazová 8, 821 08 Bratislava, značka správcu S128, o odvolaní správcu z funkcie správcu,
rozhodol
Súd odvoláva : JUDr. Eduard Veterník, so sídlom kancelárie Bazová 8, 821 08 Bratislava, značka správcu S128, z
funkcie správcu úpadcu: Slovakian Airlines, a.s., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 027 467.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000142
Spisová značka: 4K/58/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Miloš Ihnát, nar. 16.09.1956, bytom Klenová ul.
45, 831 01 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Miloš Ihnát, nar.
16.09.1956, bytom Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Miloš Ihnát, nar. 16.09.1956, bytom Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava,
št. občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava,
značka správcu S1313.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 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
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uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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3.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
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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.
ZKR).

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

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).
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,
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17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť2 pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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 veta prvá ZKR). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate (§ 166 ods. 2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na
povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000143
Spisová značka: 4K/57/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HYDROVRT a.s., so sídlom
Trenčianska 30, 821 01 Bratislava, IČO: 31 322 743, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol

Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: HYDROVRT a.s., so
sídlom Trenčianska 30, 821 01 Bratislava, IČO: 31 322 743, ktorá sa bude konať dňa 27.01.2017 o 08 : 00 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie
na zastupovanie
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totožnosti.
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sídlom Trenčianska 30, 821 01 Bratislava, IČO: 31 322 743, ktorá sa bude konať dňa 27.01.2017 o 08 : 00 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000144
Spisová značka: 4K/62/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SLOVDAN, spol. s r.o., so sídlom Čečinová 16/A, 821
05 Bratislava, IČO: 31 673 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Festin, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava, IČO: 35 700 165,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Festin, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava, IČO: 35 700
165.
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 29.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000145
Spisová značka: 4K/85/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AZ TRANS, s.r.o.,
so sídlom Bancíkovej 1, 821 03 Bratislava, IČO: 35 944 986, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: AZ TRANS, s.r.o., so
sídlom Bancíkovej 1, 821 03 Bratislava, IČO: 35 944 986, ktorá sa bude konať dňa 27.01.2017 o 08 : 15 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000146
Spisová značka: 4K/82/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GALTECH, s.r.o.,
so sídlom Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 35 802 405, o ustanovení správcu úpadcu,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: GALTECH, s.r.o., so sídlom Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 35 802
405: JUDr. PaeDr. Jozef Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu S1188.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000147
Spisová značka: 4K/8/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OZ Energie, a.s., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 310 720, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom
kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S1382, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 3 708,95 €.

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 29.12.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 29.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000148
Spisová značka: 4K/68/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom
Račianska 114, 831 54 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Jana
Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54
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 29.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000149
Spisová značka: 32K/41/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Silvia Bojsová, narodená 01.03.1973, bytom Tulipánová
3591/5, 071 01 Michalovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Silvia Bojsová, narodená 01.03.1973, bytom
Tulipánová 3591/5, 071 01 Michalovce.
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 zákona
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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,
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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 28.12.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K000150
Spisová značka: 32K/42/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2,
041 90 Košice proti dlžníkovi: J.S.J., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Pražská 4, 040 01
Košice, IČO: 31 682 537 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: J.S.J., spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice, so sídlom: Pražská 4, 040 01 Košice, IČO: 31 682 537.
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 28.12.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K000151
Spisová značka: 32K/51/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01
Šahy, IČO: 34 134 085, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17,
936 01 Šahy, IČO: 34 134 085, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134
085.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

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

7

Obchodný vestník 3/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.01.2017

Okresný súd Nitra dňa 29.12.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000152
Spisová značka: 31K/32/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Denisa Mazanová, nar.
6.3.1974, bytom M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220, paušálnu
odmenu v sume 497,91 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220, paušálnu odmenu v sume 484,76 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 70/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.12.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K000153
Spisová značka: 31NcKR/25/2014
Zároveň Vás žiadame o zabezpečenie účasti navrhovateľky - účasť navrhovateľky nutná!
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/25/2014
PREDVOLANIE
V spore
oddlženia: Katarína Tóth Rétfalvyová, nar. 2.12.1983, Bešeňov 5
predvolávame Vás na pojednávanie 27.03.2017 o 09.30 hod. na č.dv.17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 23.12.2016
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 23.12.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000154
Spisová značka: 31NcKR/2/2014
Zároveň Vás žiadame v lehote 15 dní doručiť súdu písomné aktualizované vyjadrenie k Vášmu návrhu na oddlženie a
doklad preukazujúci príjem /rozpísané jednotlivé zložky za jednotlivé mesiace za dobu posledných 12 mesiacov a
doklady preukazujúce uspokojovanie veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky boli zistené v konkurznom konaní
31K/7/2014, a to po zrušení konkurzu doposiaľ , ďalej súdu oznámiť, aké sú Vaše majetkové pomery a či máte voči
niekomu vyživovaciu povinnosť a v akej výške
Na všetkých podaniach v tejto
veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/2/2014
PREDVOLANIE
V spore
oddlženia: Rudolf Macho , nar. 28.07.1969, trvale bytom 951 44 Výčapy Opatovce 157
predvolávame Vás na pojednávanie 06.03.2017 o 10.30 hod. na č.dv.17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ktorá odročenie
navrhla.
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
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ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 23.12.2016
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 23.12.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000155
Spisová značka: 31K/72/2015
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3CoKR/28/2016-165.
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Trandžíkovej a členov senátu JUDr.
Borisa Tótha a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Podolinská, nar.
26.02.1982, Koháryho 904/4, 934 01 Levice, zast.: ŠKODA LEGAL s.r.o., Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, o
vyhlásenom malom konkurze na majetok úpadcu: Katarína Podolinská, nar. 26.02.1982, Koháryho 904/4, 934 01
Levice, ktorého správcom je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o určenie odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu, o odvolaní predbežného správcu (správca úpadcu) proti uzneseniu
Okresného súdu Nitra zo dňa 16.03.2016, pod č. k. 31K/72/2015-103, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 31K/72/2015-103 zo dňa 16.03.2016 z r u š u j e a
vec v r a c i a súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
podpísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v
prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/
CSP).
dňa 22.12.2016
JUDr. Beáta Trandžíková, sudca
K000156
Spisová značka: 2K/31/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Darina
Víziová, nar. 19.07.1955, bytom Sídlisko Lúčna 829/36, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 3/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.01.2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Darina
Víziová, nar. 19.07.1955, bytom Sídlisko Lúčna 829/36, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
Z a m i e t a návrh navrhovateľa BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04,
IČO: 36 432 105, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Darina Víziová, nar. 19.07.1955, bytom Sídlisko Lúčna
829/36, 093 01 Vranov nad Topľou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia
len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 ods. 1 C.s.p.).
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000157
Spisová značka: 2K/38/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TRANSIT LINE, a.s., so sídlom 066 01
Brekov 337, IČO: 36 439 436, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: TRANSIT LINE, a.s., so sídlom 066 01 Brekov 337, IČO: 36
439 436.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/38/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
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v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000158
Spisová značka: 2K/49/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Tatra Clima, s.r.o., so sídlom Dlhé hony
4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 047, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti: Sport Project,
s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, IČO: 36 795 062, takto
rozhodol
konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Sport Project, s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia
42/97, 058 01 Poprad, IČO: 36 795 062 z a s t a v u j e,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura zloženého navrhovateľom dňa 5.12.2016
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 141/2016, a to po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000159
Spisová značka: 2K/24/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so
sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Rastislav Štědrý, nar. 08.01.1976, bytom 059 91 Veľký Slavkov 183, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Rastislav Štědrý, nar. 08.01.1976, bytom 059 91 Veľký
Slavkov 183 z a s t a v u j e,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 1.4.2015 na
účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 46/2015 (04/04-15), a to po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000160
Spisová značka: 2K/80/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Štincík, nar. 26.03.1959,
bytom Záhradná 628/20, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: František Štincík, nar. 26.03.1959, bytom Záhradná 628/20, 087 01 Giraltovce
po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000161
Spisová značka: 2K/79/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., so
sídlom Poľná 1, Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 3.983,27 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000162
Spisová značka: 2K/79/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HUMENSKÁ
MLIEKAREŇ, a.s., so sídlom Poľná 1, Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu EsedFin, s.r.o., so sídlom
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 086 404, na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti EsedFin, s.r.o., so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 086 404
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., so sídlom Poľná 1,
Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, namiesto pôvodného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so
sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 428 a 429 v celkovej výške 1.318.547,69 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000163
Spisová značka: 2R/4/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s., so
sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, o návrhu
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 voči úpadcovi: B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov v celkovej výške 6.467,77
eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000164
Spisová značka: 3CoKR/28/2016
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov
senátu JUDr. Gabriely Varhalíkovej a Mgr. Márie Hlaváčovej v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT
INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská 100/a, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka Ján Fogaraš, nar. 23.4.1955, bytom Žižkova 30/50, 082 04 Drienov, o odvolaní navrhovateľa proti
uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 2K/14/2015-35 zo dňa 29.9.2016 takto:
rozhodol
p o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
Krajský súd v Košiciach dňa 28.11.2016
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
K000165
Spisová značka: 2R/4/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s., so
sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 35 810 807, správcom ktorého je I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o žiadostiach
správcu, takto
rozhodol
schvaľuje postup správcu pri speňažovaní majetku úpadcu formou dohôd o urovnaní so záložnými veriteľmi a
tretími osobami, a to
dohodu o urovnaní zo dňa 17.8.2015 uzatvorenú medzi Správcom úpadcu; Slovenská konsolidačná, a.s. a Jurajom
Morávekom, nar. 3.10.1968, trvale bytom Agátová 5/C, 841 01 Bratislava, Veronikou Morávkovou, nar. 13.10.1968,
bytom Agátová 5/C, 841 01 Bratislava;
dohodu o urovnaní zo dňa 17.5.2016 uzatvorenú medzi Správcom úpadcu; Slovenská konsolidačná, a.s. a Ing. Evou
Ďuricovou, nar. 20.3.1943, trvale bytom Agátová 5/D, 841 01 Bratislava;
dohodu o urovnaní zo dňa 17.5.2016 uzatvorenú medzi Správcom úpadcu; Slovenská konsolidačná, a.s. a Mgr.
Romanom Lackovičom, nar. 14.10.1969, trvale bytom Agátová 7E, 841 01 Bratislava;
dohodu o urovnaní zo dňa 12.9.2016 uzatvorenú medzi Správcom úpadcu; Slovenská konsolidačná, a.s. a
Miroslavom Jurčom, nar. 17.10.1982, trvale bytom Štvrtok 51, 913 05 Melčice - Lieskové;
dohodu o urovnaní zo dňa 28.10.2016 uzatvorenú medzi Správcom úpadcu; Slovenská konsolidačná, a.s. a Ing.
Ivetou Nahalkovou, nar. 21.3.1955, trvale bytom Páričkova 1092/5, 821 08 Bratislava;
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 29.12.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000166
Spisová značka: 40K/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Balocký, nar. 15.10.1977,
trvale bytom Pod hájom 1362/152, 018 41 Dubnica nad Váhom, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Alojz
Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Branislav Balocký, nar. 15.10.1977, trvale bytom Pod hájom 1362/152, 018 41 Dubnica
nad Váhom sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 29.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000167
Spisová značka: 38K/28/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zuzana Homolová, nar. 24.08.1981,
bydlisko Rakytová 406/12, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, o návrhu správcu na určenie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi Mgr. Bohuslavovi Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1582 sa priznáva paušálna odmena vo výške 597,49 eura.
II. Vo zvyšku sa návrh z a m i e t a .
III. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia
vyplatila správcovi Mgr. Bohuslavovi Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1582, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 211,17 eura, a to z preddavku zloženého
navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 60/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako
CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
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práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 29.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000168
Spisová značka: 38K/39/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PhDr. Zuzana Fritzová, nar.
24.06.1979, trvale bytom Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín, uznaný za malý, ktorého správcom je Ing. Beata
Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, o návrhu
správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Ing. Beate Krausovej so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka
správcu S1180 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 29.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000169
Spisová značka: 38K/13/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu František Mikula, nar. 02.06.1984,
bytom Morovnianska cesta 1731/35, Handlová, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Licitor recovery k. s., so
sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1388, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3CoKR/60/2016-131 zo dňa 30.11.2016,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 08.12.2016, vedený voči úpadcovi
František Mikula, nar. 02.06.1984, bytom Morovnianska cesta 1731/35, Handlová za malý a otvára malý konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 29.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000170
Spisová značka: 38K/43/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Mária Godovičová, nar.
20.08.1970, trvale bytom 913 21 Trenčianska Turná 31, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Otília
Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, o návrhu
správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Otílii Prachařovej so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka
správcu S41, sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 29.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000171
Spisová značka: 22K/7/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jana Chovanová, nar. 02.05.1965, trvale bytom 956 36
Pečeňany 93, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Jana Chovanová, nar. 02.05.1965, trvale bytom
956 36 Pečeňany 93, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Jana Chovanová, nar. 02.05.1965, trvale bytom 956 36 Pečeňany 93.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1510.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. 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. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/7/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
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uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 29.12.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000172
Spisová značka: 25K/27/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INFOTEST s.r.o., IČO: 46 469 940,
Pekárska 14, 917 01 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Alexander Floriš, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917
01 Trnava, o výmene správcu, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Alexander Floriš, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: INSOLVENCY GROUP, k.s., so sídlom kancelárie: Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie veriteľ, ktorý hlasoval za správcu schváleného schôdzou veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.12.2016
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K000173
Spisová značka: 25K/27/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INFOTEST s.r.o., IČO: 46 469 940,
Pekárska 14, 917 01 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Alexander Floriš, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917
01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Alexandrovi Florišovi, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01
Trnava, paušálnu odmenu vo výške 6 638,78 EUR a daň z pridanej hodnoty vo výške 1 327,76 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré
treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote
15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie
spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná,
súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym
názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000174
Spisová značka: 25K/15/2015

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A-P Stav, s. r. o., Bratislavská 1741,
IČO: 36 239 801, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č.12331/T, správcom, ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka
345/12, o výmene správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka
345/12.
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
Súd ustanovuje do funkcie
správcu:
I&R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom kancelárie:
Šoltésovej 2, Bratislava.
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Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka
345/12.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie:
Šoltésovej 2, Bratislava.
Poučenie:

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie veriteľ, ktorý hlasoval za správcu schváleného schôdzou veriteľov.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.12.2016
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K000175
Spisová značka: 3K/6/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DZ Stav, s.r.o., so sídlom Kamenná
ulica 11, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 311, uznesením 3K/6/2013-274 zo dňa 29.11. 2016 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina vo výške 1.494 eur na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 23.12. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 29.12.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K000176
Spisová značka: 1K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.,
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 36 731 544, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KLIMEX STONE
SLOVAKIA, s.r.o., Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o., Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO:
35 945 044.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 22.12.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K000177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šturcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 030 084
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2015 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
SKKS, k.s., správca úpadcu: Michal Šturcel, bydlisko: C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza, týmto s poukazom na
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že dňa 29.12.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa: Slovenská kancelária
poisťovateľov, Trnavská cesta 82, Bratislava, IČO: 36 062 235, v prihlásenej sume 885,54 EUR.
SKKS, k.s., správca

K000178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Silný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 326/27, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

1
10
10
-

1/1
09.11.2016
1 x drevená polička- vysoká
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané
Kuchynka+ WC+ sprchový kút

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

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

2
20
20
-

Zabezpečovacie právo

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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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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

1/1
09.11.2016
1x mikrovlnná rúra
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
Vykazuje
známky
bežného
opotrebovania
Kuchynka+ WC+ sprchový kút

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

3
100
100
-

1/1
09.11.2016
1x
počítač
Digipro+
obrazovka
Samsung
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané
Kuchynka+ WC+ sprchový kút

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

4
5
5
-

1/1
09.11.2016
1x
stolová
lampa
s digitálnymi
hodinami
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
nesvietiaca
Kuchynka+ WC+ sprchový kút

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

5
15/ks
15/ks
-

1/1
09.11.2016
2 x kovová regálová polica
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom

Adresa miesta, kde sa nachádza

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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Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

používané
Dielňa č. 1 a č. 2

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

6
400
400
-

1/1
09.11.2016
1x rezačka papiera 1x1.5m
Svätokrížske námestie 235/10,96501 Žiar nad
Hronom
Viditeľné známky opotrebovania (zoškrabaný
lak, neoriginál. polica)
Dielňa č. 1 a č. 2

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

7
300 (spolu za 6 ks)
300
-

1/1
09.11.2016
6x regálová polica s nosnosťou 150
kg
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané
Dielňa č. 1 a č. 2

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

8
70
70
-

1/1
09.11.2016
Ručný zdvižný vozík, nosnosť 2000 kg
Svätokrížske námestie 235/10,96501 Žiar nad
Hronom
Vykazuje
známky
veľkého
opotrebovania
(poškrabaný lak, znečistenie, hrdza)
Dielňa č. 1 a č. 2

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

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

9
25/ks
25/ks
-

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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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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Deň vydania: 04.01.2017
-

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
09.11.2016
4x regálová polica- vysoká, nosnosť
150 kg
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané

Miestnosť

Dielňa- pracovňa veľká

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

10
100
100
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

1/1
09.11.2016
1x vŕtačka na papier VOLT 380
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané
Dielňa- pracovňa veľká

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

11
500
500
-

1/1
09.11.2016
1x balička EP 55
Svätokrížske námestie
Žiar nad Hronom
používané
Dielňa- pracovňa veľká

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

235/10,96501

12
70
70
-

1/1
09.11.2016
1x tlačiareň HP Laser Jet 3052
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
zastarané cca. 9 rokov

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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Miestnosť

Spálňa

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

13
40
40

Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

-

1/1
09.11.2016
1x šatníková skriňa (imitácia dreva)
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané
Spálňa

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

14
30
130
-

1/1
09.11.2016
1x skrinka so zrkadlom (2 šuplíky + 3
dvierka)
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané
Spálňa

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

15
15
15
-

1/1
09.11.2016
1x polička pod televízorom
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané
Spálňa

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,

16
150
150
-

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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(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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
09.11.2016
1x televízor Panasonic, plazma,
uhlopriečka 100
Svätokrížske námestie 235/10,96501
Žiar nad Hronom
používané
Spálňa

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Miestnosť

K000179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jakubis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 14, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1953
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/62/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/62/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

20

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
68,12 €
obdobie 10/2016

21

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
153,59 €
obdobie 10/2016

22

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
68,12 €
obdobie 11/2016

23

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
174,40 €
obdobie 11/2016

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

K000180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu Bolton Real s.r.o.

Názov:

Bolton Real s.r.o.

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 84774/B
Sídlo:

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

IČO:

36 615 200

Miesto konania:

Bratislava

Dátum a čas konania:

29.12.2016
09:00 hod. – 12.00 hod.

Zvolávateľ schôdze:
Ing. Ivo Šafranko
predseda veriteľského výboru

Prítomní:
BR INVESTMENT s. r. o.
IČO: 43 896 758
Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava
zastúpená Ing. Ivom Šafrankom a Mgr. Andrejom Šabíkom
počet hlasov: 1

S.P.A. DEVELOPMENT, s.r.o.
IČO: 35 952 750
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
zastúpená Mgr. Andrejom Šabíkom, advokátom, na základe plnej moci
počet hlasov: 1

Ing. Ivo Šafranko
nar.: 16.07.1963

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Federátov 6499, 080 01 Prešov
počet hlasov: 1
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru za účelom schválenia návrhu 2.
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.Otvorenie
2.Schválenie
3.Záver

návrhu

zasadnutia
čiastkového

rozvrhu

veriteľského
výťažku
zo

všeobecnej

výboru
podstaty

K bodu 1 programu:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril Ing. Ivo Šafranko, predseda veriteľského výboru, ktorý v úvode prítomných
privítal a skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3 počítaných
v súlade s § 38 ods. 2, druhá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), kde každý člen veriteľského výboru má 1 hlas, a teda veriteľský výbor je
uznášaniaschopný vo všetkých bodoch programu.
K bodu 2 programu:
Predmetom zasadnutia veriteľského výboru je schválenie návrhu 2. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty zo dňa 22.12.2016, v konkurznej veci úpadcu Bolton Real s.r.o., predloženého JUDr. Jánom Súkeníkom,
správcom konkurznej podstaty úpadcu Bolton Real s.r.o.
V zmysle predloženého návrhu všeobecnú podstatu úpadcu tvoria:
Príjmy:
výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 1365 k.ú. Horná
Streda a to pozemku parc. č. KN-C 620/65 – ostatné plochy o výmere 107503 m2 a pozemku parc. č. KN-C 620/75
– ostatné plochy o výmere 16876m2 vo výške 960 000 EUR.
Veriteľský výbor zároveň zohľadnil odpočet odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
a z predaja majetku všeobecnej podstaty v rámci 1. kola dražby s ohľadom na ustanovenie § 20 ods. 1 písm. f)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, pričom berie na vedomie, že príjmy
vrátane výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty v celkovej výške 960 000 EUR, ponížené o sumu
pohľadávok proti všeobecnej podstate v celkovej sume 44 797,21 EUR (vrátane odmeny správcu a súdneho
poplatku za konkurzné konanie) predstavuje sumu vo výške 915 202,79 EUR.
Po krátkej diskusii prijal veriteľský výbor ohľadom tohto bodu programu nasledovné
uznesenie
Veriteľský výbor v súlade s ustanovením § 98 ZKR schvaľuje návrh 2. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Trenčíne pod spis. zn. 29K/61/2011 úpadcu: Bolton Real
s.r.o. Bratislava zo dňa 22.12.2016, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 248/2016 dňa 28.12.2016.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
K bodu 3 programu:
Keďže zo strany členov veriteľského výboru neboli navrhnuté ďalšie otázky na prerokovanie, predseda veriteľského
výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnica skončená o 12:00 hod.
Predseda veriteľského výboru:
Ing. Ivo Šafranko
(podpis)
JUDr. Ján Súkeník, správca

K000181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Silný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 326/27, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Silný, nar.: 31.07.1956, bytom: Dukelských
hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp. zn. 2K/39/2016 (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty Úpadcu o novú súpisovú zložku majetku, a to:

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota v €
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
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno, priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

17
Peňažná pohľadávka
v rozsahu príjmov úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa ust. § 72
ods. 2 ZKR
v rozsahu príjmov úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa ust. § 72
ods. 2 ZKR
-

1/1
01/2017, Rozhodnutie Sociálnej poisťovne
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1
36,40 €/mesačne
Zrážky z iných príjmov - dôchodku Úpadcu, podliehajúcich konkurzu
podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne
o priznaní dôchodku.

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)
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JUDr. Jana Živická – správca

K000182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2016-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam správcu úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO: 36 714 739 Správca
konkurznej podstaty úpadcu STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO: 36 714 739, č. k.
6K/26/2016, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu pre dotknutú oddelenú podstatu zo dňa
19.10.2016, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu „Súbor majetku 2 –
peňažné pohľadávky“ patriaceho do oddelenej podstaty úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
1. Predmet predaja – „Súbor majetku 2 – peňažné pohľadávky“ zapísané v súpise majetku oddelenej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 158/2016 dňa 16.08.2016.
2. V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj „Súbor majetku 2 – peňažné pohľadávky“ uskutoční za
najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za cenu rovnajúcu sa 25 % súpisovej hodnote. Záujemcovia sa môžu
uchádzať o kúpu súboru majetku ako samostatného uceleného súboru. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa účasti v
ponukovom konaní, vrátane obsahových náležitostí ponuky, stanoví správca v podmienkach verejného ponukového
konania, ktoré si záujemcovia môžu vyžiadať na tel. č. správcu: 0903 242 700, e-mailom na adrese:
peterpodolsky@hotmail.com za nenávratný účastnícky poplatok vo výške 300 €. Zaplatenie poplatku je podmienkou
účasti záujemcu v ponukovom konaní.
3. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
- STEEL-MAX, s.r.o.– súbor majetku (č. 2) neotvárať“ najneskôr do 16.01.2017 do 12:00 hod. na adresu kancelárie
správcu Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na príslušný súbor majetku, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu. Doručená ponuka je
záväzná až do skončenia 3. kola verejného ponukového konania. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti
uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
4. Záujemca je povinný zložiť zálohu na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 100% ponúknutej ceny na účet úpadcu,
pričom rozhodujúci je čas, kedy budú peňažné prostriedky pripísané na účet úpadcu, v opačnom prípade ponuku
správca odmietne ako oneskorenú.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu dňa deň nasledujúci po skočení lehoty o 12:00 hod. Víťaznú
ponuku správca vyhodnotí do 10 dní od otvorenia obálok.
6. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní podmienky verejného ponukového konania a
súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak dôjde k zhode najvyšších ponúknutých cien záujemcov, títo budú
správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý
v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu cenu. Víťaznú ponuku vyhodnotí správca do 10 dní od otvorenia
obálok. Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzujú právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť všetky ponuky,
prípadne ponukové konanie zrušiť.
7. Správca môže s víťazom ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení ponúkanej kúpnej
ceny. Pri splnení všetkých podmienok môže správca previesť majetok aj na osoby uvedené v § 83 ods. (1), písm. e)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. V prípade, že správcom vyhodnotený víťazný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu podľa pokynu správcu,
má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.

K000183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: Branislav Gajdoš, nar.:
11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany týmto v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa: 17.02.2017 o 08:30 hod. v sídle správcu na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08:15 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia aj plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K000184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 123, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1961
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Advisors k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, správca úpadcu: Danka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Advisors k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, správca úpadcu: Danka
Semanová, narodená: 07.05.1961, trvale bytom: Slovinky 123, 053 40 Slovinky, č. k. 32K/24/2016 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 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Poradové číslo v zozname pohľadávok: P1
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Prihlásená suma: 58.393,38 Eur

Advisors k.s.
správca

K000185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkerova 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todekova
Sídlo správcu:
Namestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K35/2013 S 609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K35/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty

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

I. Všeobecná časť návrhu rozvrhu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. j. č. 2K 35/2013 zo dňa 11. 6. 2013 bol vyhlásený konkurz na
úpadcu Jozef Farkaš, nar. 1. 1. 1958, bytom Volkerova 2, Banská Bystrica . V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 a
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „ZKR“)
platí:
Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví
pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie
dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí
jednotlivým členom veriteľského výboru.
„Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
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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„Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98.“

I.A. Opis priebehu konkurzu

Zabezpečené pohľadávky: Do konkurzu bola prihlásená jedna pohľadávka zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, Bratislava v zistenej sume 39 892,70 €. Zabezpečeným majetkom bola
nehnuteľnosť patriaca do bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu a jeho manželky zapísaná na LV č. 4447 pre
kat. úz. Radvaň – byt č. 1 v 2. vchode bytového domu č. sup. 1292 postavený na parc. č. 320/1, 320/2 BSM v celku,
podiel na spoločných častiach a zariadenia v 831/6233-nách v súpisovej hodnote 30.000,- €. Súpisová položka bola
zverejnená o OV č. 147/2013 zo dňa 1. 8. 2013. Keďže majetok zabezpečujúci túto pohľadávku bol nižší, než
prihlásená pohľadávka, zostatok sumy vo výške 9 892,70 € bol prevedený medzi pohľadávky všeobecnej podstaty,
kde bol aj uspokojovaný počas dvoch čiastkových rozvrhov – tiež na základe oznámenia došlo k čiastočnému
zániku pohľadávky (tej časti, ktorá bola presunutá do všeobecnej podstaty vo výške 1.613,11 €. Zabezpečený
majetok je predmetom súdneho konania o vyporiadanie BSM – konanie nie je ku dnešnému dňu skončené.

Pohľadávky všeobecnej podstaty po čiastočnom zániku pohľadávok predstavujú spolu sumu 12 583,30
EUR : Medzi pohľadávky všeobecnej podstaty boli zaradené, čiastočne zaniknuté a uspokojené:

p.č.
1
3
4
5.2
5.3
7
8
9.1
9.2

Názov veriteľa
Štátna Opera,
Národná 11, Banská Bystrica,
IČO: 35 989 327
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, Bratislava
PROFIT CREDIT Slovakia, s. r. o.,
Bratislava, IČO: 35 792 752
PROFIT CREDIT Slovakia, s. r. o.,
Bratislava, IČO: 35 792 752
Loránd Vojček,
Nad Plážou, Banská Bystrica
BRE BankSA, pobočka
zahr banky mBank, Bratislava
Pohotovosť,
s.
r.
Pribinova 25, Bratislava
Pohotovosť,
s.
r.
Pribinova 25, Bratislava,
SPOLU

Zistená (€)

Zánik (€)

272,00

o.
o.

1. ČR (€)

2. ČR (€)

Zostatok (€)

112,73

98,84

60,43

9 892,70

1 613,11

4 099,83

2 594,00

1 585,76

1 167,19

5,57

483,72

420,71

257,19

258,68

107,21

94,00

57,47

74,53

30,89

27,08

16,56

664,00

275,18

241,31

147,51

1 450,88

601,30

527,26

322,32

128,00

53,05

46,51

28,44

294,00

121,84

106,84

65,32

5 885,75

4 156,55

2 541,00

14 201,98

1 618,68

Majetok všeobecnej podstaty tvorila časť mzdy úpadcu, preddavok na vedenie konkurzu, kreditný úrok a
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 4447 pre kat. úz. Radvaň - Iný nebytový priestor nachádzajúci sa v suteréne, vchod
č. 2 bytového domu č. 1292 postaveného na pozemku parc. č. 320/1 a parc. č. 320/2 pod B15, podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach, na príslušenstve v rozsahu 279/9625-ín v pomere k celku
v súpisovej hodnote 4.000,- €. Súpisové položky boli zverejnené v Obchodnom Vestníku č. 239/2013 zo dňa 11. 12.
2013, OV 135/2014 zo dňa 16. 7. 2014, OV č. 200/2014 zo dňa 20. 10. 2014, OV č. 220/2014 zo dňa 18. 11. 2014,
OV 78/2015 zo dňa 24. 4. 2015, OV č. 133/2015 zo dňa 14. 7. 2015, OV č. 134/2015 zo dňa 15. 7. 2015, OV č.
47/2016 zo dňa 9. 3. 2016, OV č. 191/2016 zo dňa 5. 10. 2016, požiadavka na zverejnenie zo dňa 29. 12. 2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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II. Rozvrhová časť konečného návrhu rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

II.A. Výťažok zo speňaženia

Výťažok zo speňaženia tvorí zrazená časť zo mzdy úpadcu, a kreditný úrok nasledovne
Suma získaná zo mzdy úpadcu - 15 279,43 €
Kreditný úrok
SPOLU

-

0,87 €
- 15 280,30 €

II.B. Preddavok na vedenie konkurzu

Preddavok na vedenie konkurzu predstavoval sumu 664,- €, ktorý bol v sume 663,88 € použitý na
úhradu paušálnej odmeny správkyne konkurznej podstaty. Rozdiel 0,12 € bude použitý na uspokojenie veriteľov
všeobecnej podstaty.

II. C. Pohľadávky proti podstate

V Obchodnom vestníku č. 228/2016 zo dňa 29. 11. 2016 bol zverejnený zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené zo všeobecnej podstaty a zároveň bol zverejnený zámer zostaviť rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zoznam pohľadávok proti podstate bol zaslaný spolu s odôvodnením
zástupcovi veriteľov. Lehota na podanie námietok proti zoznamu pohľadávok uplynula dňa 30. 12. 2016 s tým, že
žiadny z veriteľov alebo iných oprávnených osôb nevyužil svoje právo nahliadnuť do zoznamu a žiaden z veriteľov
nenamietal pohľadávky proti podstate. Medzičasom došlo ku presunu pohľadávok na dokončenie konkurzu do
uspokojených pohľadávok – celková výška pohľadávok v porovnaná s konečným zoznamom pohľadávok proti
podstate je znížená o súdny poplatok v sume 2,75 €. Členenie pohľadávok proti podstate ku dňu 31. 12. 2016 – to j.
ku dňu podania návrhu na konečný rozvrh všeobecnej podstaty je nasledovné:

Špecifikácia pohľadávky

Suma

Faktúry za súčinnosť

184,98 €

Poštovné

64,65 €

Cestovné správkyne

32,43 €

Paušálna odmena

663,88 €

Odmena

764,00 €

Bankové poplatky

113,01 €

Vyplatenie nárokovateľnej mzdy úpadcu

1099,22 €

Kolkové známky

8,00 €

Komunálny odpad

175,20 €

Súdny poplatok

31,00 €

Priebežný súčet

3 136,37 €

Výdavky na dokončenie konkurzu

17,25 €

Poštovné

2,25 €

Bankové poplatky

15,00 €

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

36

Obchodný vestník 3/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

SPOLU

Deň vydania: 04.01.2017
3 153,62 €

II. C. Výpočet odmeny v zmysle Vyhl. č. 665/2005 zz

Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola uplatnená odmena v sume 663,88 €, ktorá bola uhradená.
Za speňaženie majetku v konkurze: Pri výpočte odmeny správkyne za speňaženie majetku v konkurze bolo
postupované podľa nižšieuvedených ustanovení.
·
·

Podľa ust. §17ods. 2 Vyhl. č. 665/2005 Z.z. „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej
konkurzu patrí správcovi odmena 5% z výťažku.“
Podľa ust. §17 ods. 2 Vyhl. č. 665/2005 Z.z. „Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte,
na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“

Výpočet odmeny zo speňaženia
Suma získaná zo zrážok zo mzdy – ust. §17ods. 2 Vyhl. č. 665/2005
Kreditné úroky
Odmena zo speňaženia spolu

Základ pre výpočet
15 279,43 €
0,87 €

Výška odmeny
764,00 €
0,00 €
764,00 €

Správkyňa si vyčíslila odmenu zo speňaženia doposiaľ spolu vo výške 1 083,22 € a to z 1. čiastkového rozvrhu
nesprávne v sume 864,00 €, z 2. čiastkového rozvrhu správne 219,22 €. Takto jej vznikol preplatok na odmene
v sume 319,22 €, ktorú sumu správkyňa vrátila na účet konkurznej podstaty, aby bola rozdelená medzi veriteľov.
Na doplatok odmeny jej teda nebude vyplatená žiadna suma.

II. D. Súdny poplatok zo speňaženia

Podľa pol.č.5 písm. d) zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch je stanovený súdny poplatok za konkurzné konanie
vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Pri výpočte súdneho poplatku
som vychádzala zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty v celkovej výške 15 280,30 , čo
predstavuje základ pre výpočet poplatku. Súdny poplatok predstavuje potom sumu: 31,00 €. Súdny poplatok bol
doposiaľ zaplatený v I. čiastkovom rozvrhu v sume 16,75 €, v 2. čiastkovom rozvrhu v sume 9,- € (spolu 25,85 €).
Zostáva doplatiť sumu 5,15 € (Je potrebné uviesť, že v konečnom zozname pohľadávok proti podstate je uvedená
predpokladaná doposiaľ nezaplatená časť súdneho poplatku uvedená oproti skutočnosti v sume 8,- €, čo pre výšku
uspokojenia nezabezpečených veriteľov nemá vplyv, keďže dochádza ku úplnému upokojeniu veriteľov).

II. E. Výpočet výťažku pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok

Výťažok zo speňaženia

15 280,30 €

Preddavok na vedenie konkurzu

664,00 €

Pohľadávky proti podstate

3 136,37 €

Pohľadávky na dokončenie konkurzu

17,25 €

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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Rozdiel

12 790,68 €

Suma určená pre veriteľov všeobecnej podstaty

12 583,30 €

Percentuálne uspokojenie 100 %
Vyplatené v 1. čiastkovom rozvrhu všeobecnej podstaty

5 885,75 €

Vyplatené v 2. čiastkovom rozvrhu všeobecnej podstaty

4 156,55 €

Na doplatenie

2 541,00 €

Zostatok – na žiadosť úpadcu ponechaný na účte do ukončenia konkurzu

207,38 €

II. F. Rozvrh výťažku

p.č.
1
3
4
5.2
5.3
7
8
9.1
9.2

Názov veriteľa
Štátna Opera, Národná 11, Banská Bystrica, IČO: 35 989 327
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 151 653
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 151 653
PROFIT CREDIT Slovakia, s. r. o., Bratislava, IČO: 35 792 752
PROFIT CREDIT Slovakia, s. r. o., Bratislava, IČO: 35 792 752
Loránd Vojček, Nad Plážou, Banská Bystrica
BRE BankSA, pobočka zahr banky mBank, Bratislava IČO: 36 819 638
Pohotovosť, s. r. o. Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
Pohotovosť, s. r. o. Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
SPOLU

Uspokojenie
60,43 €
1 585,76 €
257,19 €
57,47 €
16,56 €
147,51€
322,32 €
28,44 €
65,32 €
2 541,00 €

Poučenie:
Správca stanovuje všetkým nezabezpečeným veriteľom 16-dňovú lehotu (počítanú odo dňa zverejnenia tohto
návrhu rozvrhu), v ktorej môžu požiadať príslušný orgán - zástupcu veriteľov o prípadné uplatnenie odôvodnených
námietok proti rozvrhu. Správca zároveň žiada nezabezpečených veriteľov o oznámenie (stačí aj e-mailom)
bankového spojenia, čísla účtu vo forme IBAN, na ktorý má byť zaslaný výťažok z konkurzu.

Vo Zvolene 31. 12. 2016

_____________________________
JUDr. Marta Todeková
správkyňa konkurznej podstaty

K000186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balášková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 113, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/75/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/75/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Silvia Marcela Balašková., Mýtna 113, 985 53
Mýtna, nar. 08.07.1972, týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 12/2015
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.01.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 01/2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 02/2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.03.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka
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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Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 03/2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.04.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

5. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 04/2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

6. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 05/2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.06.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

7. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 06/2016.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.07.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 04.01.2017

8. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 07/2016.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

9. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 08/2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.09.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

10. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 09/2016.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.10.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

11. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 10/2016.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 04.01.2017

Deň zapísania majetku do súpisu: 15.11.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

12. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 11/2016.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.12.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

K000187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Junas Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bagarova 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2013 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Junas, bytom Bagarova 1, 036 01 Martin, nar.:
22.12.1968, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové položky:

1. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
06/2015
MMBV Alfa v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

poukázaná

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 04.01.2017

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13,83 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 14.07.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
07/2015
MMBV Alfa v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

poukázaná

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13,19 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 17.08.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
08/2015
MMBV Alfa v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

poukázaná

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12,05 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 14.09.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
09/2015
poukázaná
R.O.C.GROUP a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12,17 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 14.10.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

5. Peňažná pohľadávka
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

43

Obchodný vestník 3/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.01.2017

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
10/2015
poukázaná
R.O.C.GROUP a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12,05 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 16.11.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

6. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
11/2015
poukázaná
R.O.C.GROUP a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11,21 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.12.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

7. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2015
poukázaná
R.O.C.GROUP a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13,70 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.01.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

K000188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
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: 04.01.2017

Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin,
nar.:
14.09.1964,
týmto
zverejňuje
súpis
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Peňažné
prostriedky
na
bankovom
účte
konkurznej
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
800,00
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

podstaty
1/1
EUR
28.12.2016

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu

K000189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gubo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladice 273, 951 77 Ladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Oddelená
veriteľa :

podstata

zabezpečeného Všeobecná
úverová
Bratislava, IČO: 31 320 155

Poradie zabezpečovacieho práva:
Číslo zabezpečenej
zozname pohľadávok:

pohľadávky

banka,

a.s.,

Mlynské

nivy

1,

829

90

druhé (2.), stav: zistené
v

2

Právny
dôvod
vzniku/zriadenia Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 17715-08 zo dňa 02.10.2008, zapísané
zabezpečovacieho práva:
Správou katastra Zlaté Moravce dňa 30.10.2008 pod č. vkladu V 1639/2008
Dátum
vzniku
/
zabezpečovacieho práva:

registrácie

Výška zabezpečenej pohľadávky:

02.10.2008/30.10.2008
31.336,39 EUR

Pozemky:
1.
Na parcele číslo:

444/1

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2:

1167

Popis pozemku:

zastavaný pozemok registra "C" KN

Číslo LV:

225

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu

1/2, 1/4

Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

1 650,00 €

Deň vydania: 04.01.2017

2.
Na parcele číslo:

444/2

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2:

1558

Popis pozemku:

zastavaný pozemok registra "C" KN

Číslo LV:

225

Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu

1/2, 1/4

Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

1 100,00 €

3.
Na parcele číslo:

444/3

Druh pozemku:

Záhrady

Výmera v m2:

732

Popis pozemku:

zastavaný pozemok registra "C" KN

Číslo LV:

225

Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu

1/2, 1/4

Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

2 000,00 €

4.
Na parcele číslo:

444/4

Druh pozemku:

Záhrady

Výmera v m2:

609

Popis pozemku:

zastavaný pozemok registra "C" KN

Číslo LV:

225

Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu

1/2, 1/4

Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

1 100,00 €

5.
Na parcele číslo:

444/5

Druh pozemku:

Záhrady

Výmera v m2:

9

Popis pozemku:

zastavaný pozemok registra "C" KN

Číslo LV:

225

Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu

1/2, 1/4

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

20,00 €

Deň vydania: 04.01.2017

6.
Na parcele číslo:

444/6

Druh pozemku:

Záhrady

Výmera v m2:

76

Popis pozemku:

zastavaný pozemok registra "C" KN

Číslo LV:

225

Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu

1/2, 1/4

Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

110,00 €

7.
Na parcele číslo:

444/7

Druh pozemku:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2:

158

Popis pozemku:

zastavaný pozemok registra "C" KN

Číslo LV:

225

Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu

1/2, 1/4

Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

220,00 €

Stavby:
8.
Súpisné číslo:

273

Na parcele číslo:

444/2

Druh stavby:

10

Popis stavby:

dom

Číslo LV:

1321

Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu:

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

8 000,00 €

9.
Súpisné číslo:

274

Na parcele číslo:

444/7

Druh stavby:

10

Popis stavby:

rodinný dom

Číslo LV:

1322

Katastrálne územie/Obec/Okres:

Ladice/LADICE/Zlaté Moravce

Výška spoluvlastn. podielu:

1/2

Dôvod zápisu do súpisu majetku:

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR
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Dátum zápisu do súpisu majetku:

28.12.2016

Súpisová hodnota:

30 000,00 €

Deň vydania: 04.01.2017

V Nitra dňa 28.12.2016

K000190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
PPA Power s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 47, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 618 103
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Prvá arbitrážna k.s. - dozorný správca, IČO: 36 795 364, Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, týmto v zmysle ust.
§ 165 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR") oznamuje ukončenie dozornej správy, ktorá bola zavedená nad
dlžníkom: PPA Power s.r.o. , Sládkovičova 47, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 618 103,
zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2302/S.

Oznámenie o zavedení dozornej správy v zmysle ust. § 163 ZKR, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
170/2015 zo dňa 4.9.2015.

Zverejnením tohto oznamu o ukončení dozornej správy zanikajú v zmysle ust. § 165 ods. 1 ZKR účinky dozornej
správy a funkcia dozorného správcu.

Prvá arbitrážna k.s., správca

K000191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gubo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladice 273, 951 77 Ladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

10. Nehnuteľný majetok:
Garáž, bez súpisného č., na parcele č. 444/1, K. ú. Ladice, Obec Ladice, Okres Zlaté Moravce, garáž pozostáva z
jednej miestnosti, súpisová hodnota 1.000,- EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 04.01.2017

11. Hnuteľný majetok:
Osobné vozidlo, ŠKODA FABIA 1,2, EČ: ZM539AL, rok výroby 2003, súpisová hodnota 1.800,- EUR.

V Nitre dňa 28.12.2016

K000192
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763 oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu:
26K/55/2016/S1763 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od 08.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00
hod. do 16.00 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Štefánikova 76, 071 01 Michalovce.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K000193
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“):
Martin Simčík, nar. 23.04.1987, trvale bytom: Komárovce 100, 073 01 Sobrance, právne zastúpený: JUDr. Michael
Medviď, advokát, Štúrova 27, 040 01 Košice Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Košice I., č. k.
26K/55/2016 zo dňa 15.12.2016 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Košice I., No. 26K/55/2016 dated 15th of December 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
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Košice I., No. 26K/55/2016 dated 15th of December 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Martin Simčík, nar. 23.04.1987, trvale bytom: Komárovce 100, 073 01 Sobrance, legally represented: JUDr.
Michael Medviď, lawyer, Štúrova 27, 040 01 Košice.

Toto Uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.12.2016.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I. was published on 21th of December 2016.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I., pracovisko
ul. Tichá č. 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k číslu konania: 26K/55/2016 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu: JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763, Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, Slovenská republika.
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
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 procedure in one original to the Okresný súd Košice I. ( District Court Košice
I. ), pracovisko ul. Tichá č. 21, 040 01 Košice, Slovak Republic, to the No. 26K/55/2016 and in one original to
the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Gabriel Šoltés, správca S1763, Štefánikova 76, 071 01
Michalovce, Slovak Republic. The lodgement of claim is submitted by designated registration form. The
lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests;
the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition
on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about type, ranking, the legal cause of security and information
about the object to which the security is tied and amount to which the claim is secured. The claim has to be
lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim
have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch Office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has
to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
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an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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 Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K000194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Richard Hulman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oľdza 159, 930 01 Oľdza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Hana Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2014 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Ing. Richard Hulman „v konkurze“, bytom 930 39 Oľdza č. 159, nar.
22.02.1976 (ďalej len "Úpadca"), podľa záväzného pokynu zástupcu veriteľov,

vyhlasuje

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - I. kolo
na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :

I. Predmet speňaženia

1. Predmetom speňaženia je majetok Úpadcu - zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 59/2015 zo dňa 26.03.2015 pod položkou K006673 (ďalej len „súpis“), súpisová položka č. 1 ako:
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Por.č.
1

Popis
FIAT PUNTO KABRIOLET

Konkurzy a reštrukturalizácie

Typ
r.v. 1996

ks Jednotková cena
1 250 €

Deň vydania: 04.01.2017

Súpisová hodnota
250 €

podstata
všeobecná

stav opotrebovanosti: búrané
farba : modrá
popis: VIN ZFA 17600006030288
evidenčné číslo: PN142BY,
adresa umiestnenia: 930 39 Oľdza č. 159, Slovenská republika (ďalej len „Majetok Úpadcu“).

II. Všeobecné podmienky ponukového konania
1.

Na vyžiadanie záujemca obdrží bližšie informácie o hnuteľnej veci, ktorá je predmetom ponuky.

2.
Ponuka musí byť doručená najneskôr do 13.01.2017 do 15.00 hod do kancelárie správcu na adresu
JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava. Ponuky, ktoré nebudú doručené do tejto
lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred
uplynutím lehoty. Správca na tieto ponuky nebude prihliadať.
3.
Ponuka musí byť doručená osobne alebo poštou v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz
25K/28/2014 – neotvárať!“. Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
4.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
5.
Majetok Úpadcu sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti všeobecnej podstate.
6.
Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred,
a to telefonicky na čísle: 0911114624. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovou správou na
adresu záujemcu.
7.

Najnižšie podanie je stanovené na 250 EUR (slovom: dvestopäťdesiat Eur).

8.

Zábezpeka pre verejné ponukové konanie sa neurčuje.

9.
Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť
na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych
(vrátane zmluvných) povinností a zároveň a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony a ktorá
kumulatívne spĺňa nasledovné podmienky:
voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie podľa
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“), na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia
podľa ZKR, pričom majetok Záujemcu nie je predmetom alebo Záujemca nie je subjektom
obdobného konania podľa zahraničného práva, to neplatí pre postavenie záujemcu ako veriteľa
v takom konaní;
záujemca, ktorá je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani
obdobné konanie podľa zahraničného práva;
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voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov, konanie o výkon rozhodnutia, ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
-

záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči Úpadcovi.

III. Povinný obsah ponuky záujemcu
1.

Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
-

Označenie záujemcu o kúpu:
i.
v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov :
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a ako príloha fotokópia občianskeho preukazu
záujemcu,
ii.
v prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno
a priezvisko, obchodné meno, IČO, bydlisko, miesto podnikania, a ako príloha fotokópia
živnostenského listu záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania ponuky,
iii.
v prípade právnických osôb: obchodné meno,
sídlo spoločnosti, IČO, a ako príloha fotokópia výpisu z obchodného registra záujemcu nie
staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky,

označenie predmetu kúpy – musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku
určeného na predaj,
-

návrh kúpnej ceny,

súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad, podpísané osobou oprávnenou konať za záujemcu.
2.
Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle
výpisu z obchodného registra.
3.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom alebo českom
jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do slovenského jazyka.
1. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne
overené plnomocenstvo.
2. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude prihliadať.

IV. Vyhodnotenie ponúk
1.
Správca do 7 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk za prítomnosti nezúčastnenej osoby otvorí
obálky s ponukami, preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené
v podmienkach ponukového konania, vyhodnotí ponuky a vyhotoví sa o tom úradný záznam, ktorý predloží
zástupcovi veriteľov na vedomie.
2.
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, ktorá musí byť minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty príslušnej súpisovej
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najvyššiu kúpnu cenu, ktorá musí byť minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty príslušnej súpisovej
zložky majetku. 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.
3.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
alebo ponúknutú cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu (v lehote nie kratšej ako 5 dní odo dňa
doručenia výzvy správcu), má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30% z
ponúknutej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu.
4.
Správca a príslušný orgán si zároveň vyhradzujú právo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj
bez udania dôvodu.
5.
Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja
zástupcom veriteľov. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne
oznámená.
6.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu do 10 dní odo dňa schválenia predaja
majetku zástupcom veriteľov. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie
kúpnej zmluvy, a teda zmarenie verejného ponukového konania.
7.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet úpadcu, pričom musí
byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Správca si v kúpnej zmluve vymieni
výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom Majetku Úpadcu až uhradením kúpnej ceny v celosti.
Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať Majetok Úpadcu. Registrácia
zmeny vlastníka a držiteľa Majetku Úpadcu na príslušnom ODI sa uskutoční až po uhradení kúpnej ceny za
Majetok Úpadcu kupujúcim a po protokolárnom prevzatí Majetku Úpadcu kupujúcim.

V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: hana.sopko@gmail.com.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca

K000195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tóthová rod. Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 44, 076 63 Malé Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2016 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava podania uverejneného v OV 234/2016 dňa 7.12.2016 pod zn.: K027680, ktoré správne znie:
Súpisová zložka majetku

číslo : 7

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac október 2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zapísania majetku: 2.12.2016
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 118,07.--€

K000196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Jurišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donnerova 717/29, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2015 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení aktualizovaného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu: Anna Jurišová – Donnerová 29, 841 05 Bratislava, sp. zn. 4K/9/2015, v zmysle § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZoKR") oznamuje zostavenie aktualizovaného
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZoKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

K000197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Jurišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donnerova 717/29, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2015 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu aktualizovaných pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Správca úpadcu: Anna Jurišová – Donnerová 29, 841 05 Bratislava, sp. zn. 4K/9/2015, v zmysle § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZoKR") oznamuje zostavenie zoznamu
aktuálizovaných pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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aktuálizovaných pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného
do oddelenej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZoKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

K000198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Kazík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 86/6, 941 45 Maňa - Veľká Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Slovenská insolvenčná k.s, správca úpadcu Mgr. Martin Kazík, nar. 15.9.1977, bytom Dlhá 86/6, 941 45 Maňa Veľká Maňa, oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZoKR, že po základnej prihlasovacej lehote bola
doručená do kancelárie správcu nasledovná prihláška pohľadávky.
Dňa 02.06.2016 - veriteľ SAFI s.r.o., Maňa, IČO: 35 939 559 v celkovej sume 11.870,- EUR.
Pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZoKR.

K000199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Filipová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišský Hrušov 166, 053 63 Spišský Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/55/2015,S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1. 17.08.2016 vklad na účet : 100,00 .-€
2. 19.09.2016 vklad na účet : 100,00 .-€
3. 18.10.2016 vklad na účet : 100,00 .-€
4. 18.11.2016 vklad na účet : 100,00 .-€
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V Trebišove , 01.01.2017
Spracoval : Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K000200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Merjavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 35, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2014 S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/7/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Litvák, CSc., , správca úpadcu : Ing. Maroš Merjavý , bytom : Malinová 35, 040 01 Košice , o z n
a m u j e zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 odst.2 ZKR , pričom sa oznamuje aj
z á m e r zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 odst. 3 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý veriteľ a každý , kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate , je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavená zoznamu pohľadávok proti podstate
do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
V zmysle § 96 odst. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že
pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo, že nemá byť zaradená do zoznamu , alebo, že
má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu.
V Trebišove , 01.01.2017
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K000201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 56/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 56/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle §76 ods. 2 ZKR zverejňujeme súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.Preddavok zložený úpadcom vo výške

Deň vydania: 04.01.2017

663,88 €

2.Zrážky zo mzdy úpadcu za 10/2016 poukázané zamestnávateľom
ADIENT SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 4, 811 02 Bratislava 1
na účet vedený v prospech konkurznej podstaty úpadcu

182,34 €

3.Zrážky zo mzdy úpadcu za 11/2016 poukázané zamestnávateľom
ADIENT SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 4, 811 02 Bratislava 1
na účet vedený v prospech konkurznej podstaty úpadcu

284,67 €

Za správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K000202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 56/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 56/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V zmysle §76 ods. 2 ZKR zverejňujeme súpis oddelenej podstaty pre veriteľa: SPOLOČENSTVO BYTOVÉHO
DOMU K, K1, L,M so sídlom 984 01 Lučenec, Kolonáda 20, IČO: 42 004 730 nasledovne:
POZEMKY
1.CKN 1888/3, zast. plochy a nádvoria, 84 m2, číslo LV 9050, k.ú. Lučenec, na adrese Kolonáda 20,
spoluvlastnícky podiel 5854/123044
Súpisová hodnota:

152,00 €

Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Dlžník ako bezpodielový
spoluvlastník bytu č. 6 v bytovom dome súp.č. 4833, na ul. Kolonáda 20, Lučenec uzavrel spolu s ostatnými
vlastníkmi bytov a priestorov bytového domu súp.č. 4490 a súp.č. 4833 v k.ú. Lučenec Zmluvu o spoločenstve
vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 27.3.2006, v zmysle ktorej bol povinný uhrádzať na účet veriteľa
úhrady a zároveň poukazovať preddavky do fondu prevádzky a údržby a opráv. Dlžník v rozpore s čl. 9 bod 3 písm.
g) a h) predmetnej Zmluvy doposiaľ neuhradil úhrady za plnenia ako aj preddavky do fondu prevádzky, údržby
a opráv. Výška zabezpečenej pohľadávky: 4 115,69 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom č. 5.
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2.CKN 1894/3, zast. plochy a nádvoria, 173 m2, číslo LV 9050, k.ú. Lučenec, na adrese Kolonáda 20,
spoluvlastnícky podiel 5854/123044
Súpisová hodnota:

315,00 €

Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Dlžník ako bezpodielový
spoluvlastník bytu č. 6 v bytovom dome súp.č. 4833, na ul. Kolonáda 20, Lučenec uzavrel spolu s ostatnými
vlastníkmi bytov a priestorov bytového domu súp.č. 4490 a súp.č. 4833 v k.ú. Lučenec Zmluvu o spoločenstve
vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 27.3.2006, v zmysle ktorej bol povinný uhrádzať na účet veriteľa
úhrady a zároveň poukazovať preddavky do fondu prevádzky a údržby a opráv. Dlžník v rozpore s čl. 9 bod 3 písm.
g) a h) predmetnej Zmluvy doposiaľ neuhradil úhrady za plnenia ako aj preddavky do fondu prevádzky, údržby
a opráv. Výška zabezpečenej pohľadávky: 4 115,69 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom č. 5.

3.CKN 1894/4, zast. plochy a nádvoria, 35 m2, číslo LV 9050, k.ú. Lučenec, na adrese Kolonáda 20,
spoluvlastnícky podiel 5854/123044
Súpisová hodnota:

63,00 €

Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Dlžník ako bezpodielový
spoluvlastník bytu č. 6 v bytovom dome súp.č. 4833, na ul. Kolonáda 20, Lučenec uzavrel spolu s ostatnými
vlastníkmi bytov a priestorov bytového domu súp.č. 4490 a súp.č. 4833 v k.ú. Lučenec Zmluvu o spoločenstve
vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 27.3.2006, v zmysle ktorej bol povinný uhrádzať na účet veriteľa
úhrady a zároveň poukazovať preddavky do fondu prevádzky a údržby a opráv. Dlžník v rozpore s čl. 9 bod 3 písm.
g) a h) predmetnej Zmluvy doposiaľ neuhradil úhrady za plnenia ako aj preddavky do fondu prevádzky, údržby
a opráv. Výška zabezpečenej pohľadávky: 4 115,69 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom č. 5.
4.CKN 1894/5, zast. plochy a nádvoria, 260 m2, číslo LV 9050, k.ú. Lučenec, na adrese Kolonáda 20,
spoluvlastnícky podiel 5854/123044
Súpisová hodnota:

470,00 €

Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Dlžník ako bezpodielový
spoluvlastník bytu č. 6 v bytovom dome súp.č. 4833, na ul. Kolonáda 20, Lučenec uzavrel spolu s ostatnými
vlastníkmi bytov a priestorov bytového domu súp.č. 4490 a súp.č. 4833 v k.ú. Lučenec Zmluvu o spoločenstve
vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 27.3.2006, v zmysle ktorej bol povinný uhrádzať na účet veriteľa
úhrady a zároveň poukazovať preddavky do fondu prevádzky a údržby a opráv. Dlžník v rozpore s čl. 9 bod 3 písm.
g) a h) predmetnej Zmluvy doposiaľ neuhradil úhrady za plnenia ako aj preddavky do fondu prevádzky, údržby
a opráv. Výška zabezpečenej pohľadávky: 4 115,69 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom č. 5.

BYTY
5.Trojizbový byt v bytovom dome, súp.č. 4833, 1. poschodie, č.bytu 6, čísl. LV 8580, k.ú. Lučenec, na
adrese Kolonáda 20, spoluvlastnícky podiel 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spol.
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5854/123044
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24 000,- €

Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Dlžník ako bezpodielový
spoluvlastník bytu č. 6 v bytovom dome súp.č. 4833, na ul. Kolonáda 20, Lučenec uzavrel spolu s ostatnými
vlastníkmi bytov a priestorov bytového domu súp.č. 4490 a súp.č. 4833 v k.ú. Lučenec Zmluvu o spoločenstve
vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 27.3.2006, v zmysle ktorej bol povinný uhrádzať na účet veriteľa
úhrady a zároveň poukazovať preddavky do fondu prevádzky a údržby a opráv. Dlžník v rozpore s čl. 9 bod 3 písm.
g) a h) predmetnej Zmluvy doposiaľ neuhradil úhrady za plnenia ako aj preddavky do fondu prevádzky, údržby
a opráv. Výška zabezpečenej pohľadávky: 4 115,69 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom č. 5.
Sporný zápis: K vyššieuvedeným súpisovým zložkám majetku 1. – 5. sa zapisuje poznámka z dôvodu, že majetok
je predmetom nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Sporný zápis svedčí v prospech osoby
Monika Kochanová, nar. 21.09.1972.
Za správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
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