Obchodný vestník 41/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.02.2017

K004399
Spisová značka: 6R/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o.,
so sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vložka č. 58962/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: EURO TECHNOLOGY SYSTEM
SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o., so sídlom
Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S 1182.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§10 ods. 1 ZKR),
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako 3 mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20.000,- Eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
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3.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
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 (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 122 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004400
Spisová značka: 2K/11/2007
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viedenské pekárne, spol. s r.o. v
konkurze, so sídlom Dolná 101, 900 01 Modra, IČO: 30 998 913, správcom ktorého je: JUDr. Margita Hrivňáková, so
sídlom kancelárie Májkova 3, P.O. BOX 76, 820 05 Bratislava, značka správcu S1136, o návrhu obchodnej
spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 66,39 €.
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 41/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.02.2017
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 66,39 €.
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 22.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004401
Spisová značka: 2K/19/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom
Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO: 36 610 640, správcom ktorého je: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie
Čapkova 2, 811 04 Bratislava, značka správcu: S 1535, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska
cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 6 213,26 €.
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 21.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004402
Spisová značka: 2K/19/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom
Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO: 36 610 640, správcom ktorého je: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie
Čapkova 2, 811 04 Bratislava, značka správcu: S 1535, 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 10 286,65 €.
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

3

Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
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35 776 005,vestník
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veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky,
so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 10 286,65 €.
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 21.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004403
Spisová značka: 2K/19/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom
Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO: 36 610 640, správcom ktorého je Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie
Čapkova 2, 811 04 Bratislava, značka správcu: S 1535, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Čapkova 2, 811 04 Bratislava, značka správcu:
S 1535, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 232,35 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004404
Spisová značka: 6K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CREDIS INVEST ALFA, s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 50 032 798, právne zastúpený: BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto
1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 713 066, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so
sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov (pôvodne VULM SK s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava), IČO: 36
830 208
rozhodol
Súd prerušuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, IČO:
35 950 781, podľa § 16 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
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 21.2.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004405
Spisová značka: 6K/7/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: C & R Developments s. r. o., so sídlom Jankovcova
1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 271 87 179, zastúpený: Bird & Bird s.r.o. advokátska
kancelária, so sídlom Prievozská 4D, blok E, 821 09 Bratislava, IČO: 44 275 862, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: ARTisti & Co s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 45 998 612
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ARTisti & Co s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava,
IČO: 45 998 612.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004406
Spisová značka: 4K/27/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viliam Bakoš, nar. 05.01.1965,
trvale bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Juraj
Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1451, o výmene správcu na
prvej schôdzi veriteľov,
rozhodol
Súd o d v o l á v a : JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka správcu
S1451, z funkcie správcu úpadcu: Viliam Bakoš, nar. 05.01.1965, trvale bytom Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava
- Staré Mesto, št. občan SR.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Viliam Bakoš, nar. 05.01.1965, trvale bytom
Francisciho 2391/6, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, št. občan SR.: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.,
so sídlom kancelárie Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 47 166 142, značka správcu S1673.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 22.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004407
Spisová značka: 2K/35/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Kováč, nar. 18. 10.
1960, bytom Školská 1230/11, 982 01 Tornaľa, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Naďa Bôžiková, so
sídlom kancelárie 985 11 Halič, Partizánska 15, uznesením č. k. 2K 35/2015 - 111 zo dňa 24. 01. 2017 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 02. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004408
Spisová značka: 4K/66/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 66/2016 - 145 zo dňa 24. 01. 2017 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka Strana TIP so sídlom Dolná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 310 342. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 02. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004409
Spisová značka: 1K/21/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 21/2013 - 65 zo dňa 24. 01. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu ELEKTRIK +, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 720 836 pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 02. 2017.
V Banskej Bystrici dňa 21. februára 2017
JUDr. Ľubica Mojžišová
sudkyňa

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004410
Spisová značka: 2K/94/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Činčura, nar. 26. 04.
1981, bytom 984 03 Lučenec, Rúbanisko III 2914/37, správcom konkurznej podstaty ktorého je Advisors k. s., so
sídlom kancelárie
974
01 Banská
Bystrica,Slovenskej
Dolná 6A,
uznesením
č. k. 2K
94/2015Z.- z.127
zo dňa 23.
01. 2017 zrušil
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
o Obchodnom
vestníku
konkurz po splnení konečného
nadobudlo
právoplatnosť
dňa 14. 02. 2017
a o zmene rozvrhu
a doplnenívýťažku.
niektorýchUznesenie
zákonov na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Činčura, nar. 26. 04.
1981, bytom 984 03 Lučenec, Rúbanisko III 2914/37, správcom konkurznej podstaty ktorého je Advisors k. s., so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6A, uznesením č. k. 2K 94/2015 - 127 zo dňa 23. 01. 2017 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 02. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004411
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Fabian, nar. 31. 08.
1975, bytom 962 71 Dudince, K. Braxatorisa 16, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo,
so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 9/2016 - 91 zo dňa 23.
01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004412
Spisová značka: 2R/3/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BVD s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Partizánska cesta 3501/71, IČO: 46 785 361, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 22746/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi BVD s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta
3501/71, IČO: 46 785 361
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004413
Spisová značka: 4R/3/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Start Management s.r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 46 863 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka
č.: 84749/B, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Start Management s.r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 46 863 923.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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

7

Obchodný vestník 41/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.02.2017

K004414
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13227/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, uznesením č. k. 1R 7/2014 - 1380 zo dňa 09. 02. 2017 povolil
vstup nového veriteľa - NIKOS INVEST s.r.o., so sídlom A. Wágnera 32, 984 01 Lučenec, IČO: 45 686 840 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - SHER HOLDING LTD, so sídlom Akara Bldg., 24 De Castro
Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI, IČO: 1527233. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004415
Spisová značka: 2R/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Gabriel Fodor, s miestom podnikania
974 01 Banská Bystrica, Janka Kráľa 3, IČO: 37 234 846, reštrukturalizačným správcom ktorého je KASATKIN
Recovery, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Komenského 14/A, uznesením č. k. 2R 6/2016 - 167
zo dňa 01. 02. 2017 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Peter Óváry, nar. 20. 01. 1978, bytom 925 32 Veľká Mača,
Veľká Mača 1059 na veriteľa metalfin holding a.s., so sídlom 927 01 Šaľa, Diakovská cesta 15, IČO: 48 074 616.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 02. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004416
Spisová značka: 2R/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Gabriel Fodor, s miestom
podnikania 974 01 Banská Bystrica, Janka Kráľa 3, IČO: 37 234 846, reštrukturalizačným správcom ktorého je
KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Komenského 14/A, uznesením č. k. 2R
6/2016 - 171 zo dňa 01. 02. 2017 povolil vstup nového veriteľa - METALFIN EU, s.r.o., so sídlom 924 01 Galanta,
sídl. Jas 933, IČO: 47 729 023 do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa - Peter Óváry, nar. 20.
01. 1978, bytom 925 32 Veľká Mača, Veľká Mača 1059. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 02. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004417
Spisová značka: 2K/74/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SkorpioPharm, s.r.o., so
sídlom 960 01 Zvolen, Kozáčeka 2182/11, IČO:
36 648 841, správcom konkurznej podstaty ktorého
je Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen, o návrhu na vstup nového veriteľa
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35
724 803 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom, Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 v rozsahu pohľadávky vo výške, zapísanej v konečnom zozname
prihlásených pohľadávok pod č. 215
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004418
Spisová značka: 4NcKR/2/2017
MSPH 96 INS 1343/2017-A-2

VYHLÁŠKA
Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Ivetou Kubíčkovou v insolvenční věci dlužníka: Vladimír
Ďurica, nar. 05.08.1983, Družstevná 441/27, 985 56, Tomášovce, o návrhu insolvenčního dlužníka
takto:
I.
Soud touto vyhláškou oznamuje, že dne 23.01.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení a
dne 23.01.2017 13:54 hod. byla tato vyhláška zveřejněna v insolvenčním rejstříku.
II.
Soud vyzývá věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení,
aby podali u zdejšího soudu přihlášku své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí soudu o úpadku.

Poučení:

Proti této vyhlášce není odvolání přípustné (§ 101 odst. 2 IZ).

Účinky zahájení insolvenčního řízení uvedené v ust. § 109 IZ nastávají okamžikem zveřejnění této vyhlášky v
insolvenčním rejstříku. Nestanoví-li insolvenční zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení do jeho skončení, a jde-li o reorganizaci, do schválení reorganizačního
plánu (§ 109 odst. 4, 5 IZ).
Věřitelé jsou oprávněni od zahájení insolvenčního řízení uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě,
že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1 IZ).
Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je zveřejněn na adrese ISIR.justice.cz a na webových
stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz <http://www.justice.cz/>) včetně pokynů pro jejich vyplnění
spolu se vzorově vyplněným formulářem.
K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, vykonatelnost pohledávky se prokazuje
veřejnou listinou. Přihláška včetně příloh se podává soudu dvojmo.
Dlužník je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo
jít o podstatné změny ve skladbě, využití, nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv nezanedbatelné zmenšení.
Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek
stanovených tímto zákonem (§ 111 odst. 1 IZ).
Omezení podle § 111 odst. 1 IZ se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními
předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné
vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí, dále se nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou
podstatou (§ 168) a pohledávek postavených jim na roveň (§169) (§ 111 odst. 2 IZ).
Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením
insolvenčníhoVydáva
řízení,Ministerstvo
jsou neúčinné,
ledaže
si k nimrepubliky
dlužník podľa
nebozákona
jeho věřitel
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vyžádal
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č. 200/2011
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Obchodnom
vestníku
soudu (§ 111 odst. 3 IZ).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento9 závazek po zahájení insolvenčního řízení dlužníku,
ačkoliv podle předběžného opatření má plnění poskytnout předběžnému správci, a plnění se nedostane do

Omezení podle § 111 odst. 1 IZ se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními
předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné
vyživovací
a ke splnění procesníchKonkurzy
sankcí, dále
se nevztahuje na uspokojování pohledávek
za majetkovou
Obchodnýpovinnosti
vestník 41/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
28.02.2017
podstatou (§ 168) a pohledávek postavených jim na roveň (§169) (§ 111 odst. 2 IZ).
Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením
insolvenčního řízení, jsou neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního
soudu (§ 111 odst. 3 IZ).
Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek po zahájení insolvenčního řízení dlužníku,
ačkoliv podle předběžného opatření má plnění poskytnout předběžnému správci, a plnění se nedostane do
majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohla vědět (§
114 IZ).

V Praze dne 23. ledna 2017

Iveta Kubíčková
vyšší soudní úředník

Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004419
Spisová značka: 4K/58/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Zahoran, nar. 14.
11. 1967, bytom Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Daniel Janšo,
so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1500, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Danielovi Janšovi, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1500, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004420
Spisová značka: 4K/57/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WINDOR automatické dvere,
s.r.o., "v likvidácii" so sídlom Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 133 666, správcom
konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Viera Cibuľová, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, značka
správcu S1337, o návrhu správcu konkurznej podstaty na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Viere Cibuľovej, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, značka správcu S1337,
ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov v sume 2 788,28 Eur.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004421
Spisová značka: 4K/57/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WINDOR automatické dvere,
s.r.o., "v likvidácii" so sídlom Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 133 666, správcom
konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Viera Cibuľová, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, značka
správcu S1337, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu WINDOR automatické dvere, s.r.o., "v likvidácii" so sídlom
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 133 666 za m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004422
Spisová značka: 4K/38/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gabriela Víglaská, nar. 07.
02. 1974, trvale bytom Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Richard
Konta, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1782, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Richardovi Kontovi, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S 1782, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004423
Spisová značka: 4K/60/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Anna Liptáková, nar. 02. 11.
1970, bytom Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo, správcom ktorého je JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S640, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Ondrejovi Zacharovi, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S640, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov v sume 796,66 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004424
Spisová značka: 4K/61/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Lipták, nar. 03. 01.
1966, bytom Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivana
Gajdošíková, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen, značka správcu S699, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Ivane Gajdošíkovej, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen, značka
správcu S699, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania
prvej schôdze veriteľov v sume 331,94 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004425
Spisová značka: 31K/18/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LIGNOREX, spol. s r.o., so sídlom:
Rožňavská baňa - závod, 048 01 Rožňava, IČO: 36 177 202, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto

rozhodol

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice,
zn. správcu: S 1361 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 995,82 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 995,82 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 38/2014 správcovi podstaty, JUDr. Ivan Roháč, so
sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1361 na účet č. SK87 1111 0000 0013 1925 8008,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004426
Spisová značka: 31K/76/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOLITUS, spol. s r.o., so sídlom
Magnezitárska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 190 250, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOLITUS, spol. s r.o., so sídlom
Magnezitárska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 190 250, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: KONRES k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6/3388, 040 01
Košice, zn. správcu: S1651 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 716,59 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 716,59 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 197/2014 správcovi podstaty, KONRES k. s., so sídlom
kancelárie: Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, zn. správcu: S1651 na účet č. SK51 1100 0000 0026 2075 2376,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004427
Spisová značka: 31K/54/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s., so
sídlom: Hviezdoslavova 46, Michalovce 071 01, IČO: 31 712 835, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie: Rázusová 125, 093 01
Vranov nad Topľou, S1296 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 876,67 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 876,67 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 143/2014 správcovi podstaty, JUDr. Marián Novikmec,
so sídlom kancelárie: Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, S1296 na účet č. SK94 7500 0000 0040 2387
0306, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 22.2.2017
JUDr. Július Tóth,
K004428
Spisová značka: 30K/23/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25 Medzev, IČO: 36 571 423 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Konanie z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie 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 Košice I dňa 22.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K004429
Spisová značka: 30K/5/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Friga, narodený: 30.04.1979,
bytom 072 33 Závadka 78 o návrhu správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika
Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika Hronca 3,
048 01 Rožňava, zn. správcu: S804.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 22.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K004430
Spisová značka: 30K/19/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mirón Harahus, nar. 15.12.1986, trvale
bytom Repná 1498/9, 075 01 Trebišov o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058
01 Poprad, zn. správcu: S1209, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 23.05.2016 položka denníka D19 - 126/2016 správcovi podstaty, JUDr. Jozef
Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, zn. správcu: S1209 na účet IBAN: SK34
1100 0000 0026 2003 2651, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.2.2017
JUDr. Pavel Varga,
K004431
Spisová značka: 27K/6/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu úpadcu : Imrich Bitter, nar. 03.07.1967, bytom F. Rákocziho č.
1780/35, 943 01 Štúrovo, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Imrich Bitter BICOMP,
IČO: 14427591 s miestom podnikania F. Rákocziho č. 1780/35, 943 01 Štúrovo, ktorého správcom je Konkurzná a
reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, o určení paušálnej
odmeny správcu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
P r i z n á v a správcovi Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava, S1629, paušálnu odmenu v sume 7 966,54 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Konkurzná a reštrukturalizačná,
v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, S1629 paušálnu odmenu v sume 183,21
eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou
denníka D19 - 29/2016 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 21.2.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K004432
Spisová značka: 31K/21/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Marek Ostatný, nar. 16.7.1978, bytom
Nábrežná 4721/16, 940 73 Nové Zámky, ktorého správcom je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska
10, 851 01 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I. S c h v a ľ u j e návrh opraveného konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu zo dňa
26.8.2016 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 170/2016 dňa 5.9.2016 pod č. K020334.
II. Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/21/2014-124 zo dňa 5.11.2014 na majetok úpadcu
Marek Ostatný, nar. 16.7.1978, bytom Nábrežná 4721/16, 940 73 Nové Zámky, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004433
Spisová značka: 31K/36/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Zuzana Bajzová, rod. Beniaková, nar. 11.8.1984,
bytom 951 43 Jelšovce 336, ktorého správcom je FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. so sídlom kancelárie
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu S1752, o určení paušálnej odmeny odvolaného 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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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.02.2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Zuzana Bajzová, rod. Beniaková, nar. 11.8.1984,
bytom 951 43 Jelšovce 336, ktorého správcom je FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. so sídlom kancelárie
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu S1752, o určení paušálnej odmeny odvolaného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Podunajská konkurzná, k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána,
S1645, odmenu predbežného správcu a náhradu preukázaných výdavkov správcu dokopy v sume 154,48 eura.
II.P r i z n á v a odvolanému správcovi Podunajská konkurzná, k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána,
S1645, paušálnu odmenu v sume 497,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004434
Spisová značka: 31K/58/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ján Molnár, nar. 6.12.1971,
bytom Slnečná ul. 839/15, 949 01 Komárno, ktorého správcom je: JUDr. Andrea Pállová, adresa kancelárie
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/58/2012-55 zo dňa 30.10.2012 na majetok úpadcu Ján
Molnár, nar. 6.12.1971, bytom Slnečná ul. 839/15, 949 01 Komárno, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004435
Spisová značka: 31K/51/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/51/2016
PREDVOLANIE
V spore
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814
99 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

o návrhu na vyhláseniea konkurzu
na dlžníka
: FINAL-REALITY,
s.r.o.,
IČO:sídle:
36 802
328, so sídlom Pod kostolom
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
374/23, 951 48 Jarok
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predvolávame Vás na pojednávanie 27.03.2017 o 09.15 hod. na č.dv. 17, prízemie

spisovú značku: 31K/51/2016
PREDVOLANIE
V
spore
Obchodný
vestník 41/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.02.2017

navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814
99 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : FINAL-REALITY, s.r.o., IČO: 36 802 328, so sídlom Pod kostolom
374/23, 951 48 Jarok
predvolávame Vás na pojednávanie 27.03.2017 o 09.15 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,
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 22.02.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004436
Spisová značka: 31K/51/2016
Spisová značka: 31K/51/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814
99 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : FINAL-REALITY, s.r.o., IČO: 36 802 328, so sídlom Pod kostolom
374/23, 951 48 Jarok
súd nariadil pojednávanie
na deň
27.03.2017
o 09.15
-------------------------------------------------------------

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

O určenom termíne pojednávania
súd upovedomuje veriteľa:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
17
- Daňový úrad Nitra II, Coboriho 2
- Allianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

súd nariadil pojednávanie
na
deň
27.03.2017
o 09.15Konkurzy
hod. a reštrukturalizácie
Obchodný
vestník
41/2017
-------------------------------------------------------------

Deň vydania: 28.02.2017

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
- Daňový úrad Nitra II, Coboriho 2
- Allianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
V Nitre, dňa 22.02.2017

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 221-2, fax: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>

Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004437
Spisová značka: 31K/7/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : HYDROCLEAN, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 554 600, so
sídlom Elektrárenská cesta 155/1, 945 05 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: HYDROCLEAN,
s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 554 600, so sídlom Elektrárenská cesta 155/1, 945 05 Komárno, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka HYDROCLEAN, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 554 600, so sídlom
Elektrárenská cesta 155/1, 945 05 Komárno
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004438
Spisová značka: 31NcKR/17/2013
Zároveň Vás žiadame v lehote 10 dní doručiť súdu písomné aktualizované vyjadrenie k Vášmu návrhu na oddlženie a
doklad preukazujúci príjem /rozpísané jednotlivé zložky za jednotlivé mesiace za dobu od 01.01.2016 do 30.11.2016/
a doklady preukazujúce uspokojovanie veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky boli zistené v konkurznom konaní
31K/55/2013, 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/17/2013
PREDVOLANIE
Vo veci
oddlženia Peter Pethes, nar. 25.08.1979, bytom Záhradnícka 2, 946 03 Kolárovo
predvolávame Vás na pojednávanie 29.05.2017 o 10.00 hod. na č.dv. 17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd považujeVydáva
za potrebné
Vás v tomto konaní vypočuť.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
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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,
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Deň vydania: 28.02.2017

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,
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 22.02.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004439
Spisová značka: 27K/14/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ing. Ingrid Mistríková, nar.
31.3.1968, bytom Jelenecká 7/71, Nitrianske Hrnčiarovce, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom
kancelárie L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, S1351, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie L.
Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, S1351, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 165,97 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou denníka D
19 - 65/2016 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/sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K004440
Spisová značka: 31K/4/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Bc. Monika Kajánková, nar.
23.5.1968, bytom Kpt. Nálepku 17, 941 01 Bánov, ktorého správcom je: JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/4/2015 -27 zo dňa 23.2.2015 na majetok úpadcu Bc.
Monika Kajánková, nar. 23.5.1968, bytom Kpt. Nálepku 17, 941 01 Bánov, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004441
Spisová značka: 2R/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BIO INVESTMENTS s. r. o., so sídlom 086
05 Lukov 158, IČO: 44 162 626, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: BIO INVESTMENTS
s. r. o., so sídlom 086 05 Lukov 158, IČO:
44 162 626.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením 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 podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Podľa § 114 ods. 1 ZKR začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
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konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
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dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004442
Spisová značka: 1K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľubor Čirkes, nar. 20.10.1982,
trvale bytom SNP 2516/29, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s. so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o paušálnej 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 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004443
Spisová značka: 2K/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01
Trenčín, IČO: 34 115 901, zast. JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Černický, nar. 27.1.1979, trvale bytom
Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Marek Černický PRODEX SK, s miestom
podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Prešov predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
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majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme21dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej

inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Obchodný vestník 41/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.02.2017
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004444
Spisová značka: 2K/2/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/2/2017
vo veci
navrhovateľa: Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901, zast. JUDr.
Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
proti
dlžníkovi: Marek Černický, nar. 27.1.1979, trvale bytom Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod
obchodným menom Marek Černický PRODEX SK, s miestom podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO:
41 878 841
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 28.3.2017 o 9.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
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
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V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Obchodný vestník 41/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.02.2017
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Prešov
V Prešove, dňa 21.2.2017
JUDr. Tomáš Novák
sudca

spisová značka: 2K/2/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa: Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901, zast. JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Gábor Száraz, advokáta so
sídlom
kancelárie
Garbiarska
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sídle: www.justice.gov.sk
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
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spisová značka: 2K/2/2017
U P O V E Dvestník
O M E 41/2017
NIE
Obchodný

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.02.2017

o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa: Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901, zast. JUDr.
Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje

s a pojednávanie na deň 28.3.2017 o 9.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Marek Černický, nar. 27.1.1979, trvale bytom Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným
menom Marek Černický PRODEX SK, s miestom podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841
veriteľ: TATRA KONZULTA, spol. s r.o., so sídlom Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry, IČO: 36 496 391
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné veci, ktoré treba
obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou!
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004445
Spisová značka: 1K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľubor Čirkes, nar. 20.10.1982,
trvale bytom SNP 2516/29, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s. so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, takto
rozhodol
Vydávatunajšieho
Ministerstvo súdu,
spravodlivosti
republikytohto
podľauznesenia
zákona č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
u k l a d á učtárni
aby poSlovenskej
právoplatnosti
vyplatila
k rukám
správcu
I&R
a o zmene a doplnení niektorých
zákonovkancelárie
na svojom webovom
www.justice.gov.sk
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s. so sídlom
Slánskasídle:
20A,
080 06 Prešov, nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 663,88 EUR zloženého dňa 22.08.2016
24 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na
predbežného správcu položka 92/2016.
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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu I&R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 663,88 EUR zloženého dňa 22.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na
predbežného správcu položka 92/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004446
Spisová značka: 1K/5/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vlastimil Štupák - BETOS, s miestom podnikania
Popradská 17, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 34 308 865, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát,
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRA BUILDING
INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
d) predstiera Vydáva
zmenšenie
svojho
majetku alebo
jeho republiky
zánik, 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
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne,
zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
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a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 240 TZ:
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.
Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004447
Spisová značka: 1K/5/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/5/2017
vo veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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34 308 865, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/5/2017
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Vlastimil Štupák - BETOS, s miestom podnikania Popradská 17, 06401 Stará Ľubovňa, IČO:
34 308 865, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
proti
dlžníkovi: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 19.04.2017 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„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 druhý účastník konania 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 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 účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania 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 prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 21.02.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Vlastimil Štupák - BETOS, s miestom podnikania Popradská 17, 06401 Stará Ľubovňa, IČO:
34 308 865, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

sa

pojednávanie na deň 19.04.2017 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRA
BUILDING INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799, a to
veriteľ č. 1: Vlastimil Štupák - BETOS, s miestom podnikania Popradská 17, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 34 308 865
veriteľ č. 2: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
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 druhý účastník konania 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 dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 21.02.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004448
Spisová značka: 1K/52/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Červeňák, nar.
15.09.1987, bytom Ostrovany 214, 082 22 Šarišské Michaľany, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou, o žiadosti správcu na uloženie záväzného
pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 181/2016 dňa 21.09.2016 pod položkou K021709, a to
hnuteľné veci - Notebook ASUS, rok výroby 2012 v súpisovej hodnote 340 EUR, Monitor ASUS, rok výroby 2012 v
súpisovej hodnote 100 EUR a Práčka, rok výroby 2013 v súpisovej hodnote 260 EUR nasledujúcim spôsobom:
a)
správca uskutoční speňaženie predmetných hnuteľných veci v ponukovom konaní zverejnením v
Obchodnom vestníku s uvedením súpisovej hodnoty hnuteľných vecí na základe stanovenia ceny uvedenej úpadcom
v zozname majetku a stanovenej správcom,
b)
speňažiť predmetný majetok v 1. kole je možné za sumu plnej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 181/2016 dňa 21.09.2016, pričom v prípade neúspešnosti
l. kola je správca oprávnený v 2 . kole znížiť cenu majetku podliehajúceho speňaženiu až do 60 % z jeho hodnoty a v
prípade neúspechu 2. kola je správca oprávnení v 3. kole znížiť cenu majetku podliehajúceho speňaženiu až do 80
%,
c)
záväzné návrhy na uzavretie kúpnych zmlúv budú záujemcovia podávať písomne
( poštou, alebo
osobne oproti podpisu ) na adresu správcu JUDr. Michal Jakubek , ul. M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov
nad Topľou v zalepenej obálke s označením „Konkurz neotvárať" č. k. 1K/52/2015 spolu s výpisom z obchodného
registra, resp. zo živnostenského listu, nie starší ako jeden mesiac resp. občianskeho preukazu,
d)
návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie majetku za kúpnu cenu minimálne 50 % súpisovej
hodnoty, pričom k cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace, fyzická osoba - podnikateľ živnostenský list, nepodnikateľ kópiu rodného listu,
e)
informácie o predmete speňažovania sa budú poskytovať na telefónnom čísle 0908 380 390 v
úradných hodinách v správcovskej kancelárii, pričom záujemca si môže predmetné hnuteľné veci osobne prezrieť na
základe telefonického dohovoru so správcom,
f)
otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca na adrese správcu do 10 dní od
lehoty na doručenie obálok, pričom správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim, ak je zrejme nízka,
g)
ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou,
h)
v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu alebo neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov správcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči tomuto
záujemcovi vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny, pričom úspešný účastník je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť aj kúpnu cenu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004449
Spisová značka: 1K/52/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Červeňák, nar.
15.09.1987, bytom Ostrovany 214, 082 22 Šarišské Michaľany, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou o paušálnej odmene správcu takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Michalovi Jakubekovi, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
paušálnu odmenu
výkon funkcie
správcu
do konania
prvej
schôdze
497,91 eura.
Vydávaza
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
zákona veriteľov
č. 200/2011vo
Z.výške
z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Priznáva JUDr. Michalovi Jakubekovi, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004450
Spisová značka: 1K/35/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Machaj, nar.
09.05.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so
sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Peter Machaj, nar. 09.05.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01
Sabinov, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004451
Spisová značka: 1K/44/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Knapik, nar. 28.10.1969,
bytom 065 45 Hromoš 46, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01
Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením 1K/44/2014-143 zo dňa18.1.2017 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Knapik, nar. 28.10.1969, bytom 065 45
Hromoš 46.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2017
Okresný súd Prešov dňa 22.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004452
Spisová značka: 4R/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., so sídlom 059 35 Batizovce
674, IČO: 31 709 401, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., so sídlom 059 35 Batizovce 674, IČO: 31
709 401.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., so sídlom 059 35 Batizovce 674, IČO: 31
709 401.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením 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 podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Podľa § 114 ods. 1 ZKR, začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K004453
Spisová značka: 40NcKR/35/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Alena Luhová, nar. 20.09.1976, bytom Mládežnícka
1430/2, 020 01 Púchov, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Konanie vedené na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40NcKR/6/2014 a konanie vedené na Okresnom súde
Trenčín pod sp. zn. 40NcKR/35/2016 s a s p á j a j ú na spoločné konanie, ktoré bude ďalej vedené pod sp. zn.
40NcKR/6/2014.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004454
Spisová značka: 40NcKR/6/2014
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/6/2014
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka
Alena Luhová,
nar.
20.09.1976,
bytom Zbora
130, 020 51
Dohňany
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
nariaďuje pojednávanie
na deň 23.03.2017 o 9:00 hod.
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Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
Obchodný vestník 41/2017
Okresný súd Trenčín

spisovú značku : 40NcKR/6/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.02.2017

v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Alena Luhová, nar. 20.09.1976, bytom Zbora 130, 020 51 Dohňany
nariaďuje pojednávanie

na deň 23.03.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

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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d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku41/2017
poriadkovej pokuty určujeKonkurzy
súd s prihliadnutím
na povahu porušenej povinnosti;
poriadkovú
Obchodný vestník
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
28.02.2017
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004455
Spisová značka: 38NcKR/26/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/26/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka
Trenčianske Teplice

Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bydliskom štvrť SNP 82/681, 914 51

nariaďuje pojednávanie
na deň 23.3.2017 o 10:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dôvody neboliVydáva
súdu Ministerstvo
následne
preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
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Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch

mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne
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pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004456
Spisová značka: 40NcKR/4/2013
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/4/2013
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Igor Matieska, nar. 07.05.1981, bytom Nábr. Sv. Cyrila 178/17, 971 01

Prievidza
nariaďuje pojednávanie
na deň 23.03.2017 o 9:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pojednávanie a zároveň
od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno34okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
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podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004457
Spisová značka: 40NcKR/1/2015
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/1/2015
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Jozef Vydrnák, nar. 21.07.1980, bytom Mierové námestie 83/55, 914 41

Nemšová
nariaďuje pojednávanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
na deň 23.03.2017
o 10:00
hod.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania:

nariaďuje pojednávanie
na deň 23.03.2017 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004458
Spisová značka: 40K/20/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979,
trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 31/2017 zo dňa 14.02.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 22.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004459
Spisová značka: 29K/16/2009

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze so sídlom Zlatovská cesta 35, 911 01 Trenčín, IČO 00
167 614, uznesením č.k. 29K/16/2009-495 zo dňa 30.01.2017 povolil vstup obchodnej spoločnosti EOS KSI
Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 do konkurzného konania ako novému
veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod č. 354/1, 355/2, 357/4, 358/5, 359/6, 360/7 ako aj v časti pohľadávky vedenej v zozname
pohľadávok pod č. 356/3 postúpenej vo výške 5 672,31 eura z celkovej prihlásenej a zistenej sumy 5 709,29 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 22.2.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K004460
Spisová značka: 40NcKR/26/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/26/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Jozef Gieci, nar. 28.05.1975, bytom J. Kráľa 22/2, 971 01 Prievidza
nariaďuje pojednávanie

na deň 23.03.2017 o 8:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi,
že ste predvolaný.
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nariaďuje pojednávanie
na deň 23.03.2017 o 8:30 hod.
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na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 22.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004461
Spisová značka: 28K/1/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov 69,
905 01 Senica, nar. 11.02.1964, IČO: 11 839 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Firm, vložka č. 734/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov 69, 905 01 Senica, nar.
11.02.1964, IČO: 11 839 015.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004462
Spisová značka: 23K/37/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: D.A.M.M. s.r.o., IČO
35862254, T. Vansovej 57, Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.
14788/T, zast.: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správcom ktorého je: Mgr.
Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Bratislavská cesta 1941, 931 01 Šamorín, o odmene predbežného správcu,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Mariánovi Jelinkovi, so sídlom kancelárie: Bratislavská cesta 1941,
931 01 Šamorín, odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 307,42 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 971,30 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 98/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004463
Spisová značka: 2K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa -veriteľa: maloletý Karol Zuzík, nar. 20.10.2003, trvale bytom: 1. čsl.
brigády 43/9, 038 61 Vrútky , zastúpený matkou: Miroslava Zuzíková, nar. 12.04.1977, trvale bytom 1. čsl. brigády
43/9, 038 61 Vrútky, zastúpená: Advokátska kancelária ADVOCATUS s.r.o., JUDr. Elena Štefančíková, konateľka,
Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Karol Zuzík, nar. 17.12.1978,
trvale bytom 1. čsl. brigády 43/9, 038 61 Vrútky, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Karol Zuzík, nar. 17.12.1978, trvale bytom 1. čsl. brigády 43/9, 038 61
Vrútky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
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 Žilina dňa 22.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K004464
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975,
bytom Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Višňové 544, 013 23 Višňové, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975, bytom Rumunskej armády 3889/6,
036 01 Martin.
II. Ustanovuje správcu: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 4K/2/2017. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29Vydáva
ods. 7Ministerstvo
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doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>, v
časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu.
Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku
v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce
sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004465
Spisová značka: 4K/12/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Ferančík, nar. 21.05.1974, bytom
Istebné 210, 027 53 Istebné, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Priznáva správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01
Žilina, IČO: 36 865 265, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 22.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K004466
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Žilina, v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Michalovič Elektrik, s miestom podnikania
Rosina 865, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Jaroslav Michalovič Elektrik, s miestom podnikania Rosina 865,
013 22 Rosina, IČO: 10 945 105.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004467
Spisová značka: 7R/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Areál Starej
tehelne, Sučany, IČO: 36 239 631, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Areál Starej tehelne,
Sučany, IČO: 36 239 631.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky (§ 114
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) :
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol42
nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
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b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 21.2.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K004468
Spisová značka: 5K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bitala BIOEXPRES, s miestom podnikania: Vyšný Kelčov 654, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 33917086), správcom
ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina,
IČO: 36865265, takto

rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 09.12.2016,
vedený pod položkou registra 169/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 21.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K004469
Spisová značka: 5K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bitala BIOEXPRES, s miestom podnikania: Vyšný Kelčov 654, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 33917086), správcom
ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina,
IČO: 36865265, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
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vykonaných úkonoch smerujúcich
k speňaženiu
do konkurznej
podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok43
proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
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Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 21.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K004470
Spisová značka: 8K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar. 15.02.1969, bytom Za traťou
606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, do 08.12.2009 podnikajúca pod obchodným menom Jarmila Vojkovičová - ADJA adidas, s miestom podnikania Za traťou 606/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 287 728, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar. 15.02.1969, bytom Za traťou 606/4, 031 04
Liptovský Mikuláš.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
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konania o výkon
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sa prerušujú;
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok
44 sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K004471
Spisová značka: 5NcKR/13/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Miroslav Sobola, nar. 11.10.1982, trvale bytom
Javorová 3070/2, 010 07 Žilina, prechodne bytom: 165 Donore Crescent, Greystone, BT41 1JA Antrim, North Ireland,
Great Britain, o návrhu na povolenie oddlženia, takto

rozhodol
I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Ing. Miroslav Sobola, nar. 11.10.1982, trvale bytom Javorová 3070/2, 010 07 Žilina,
prechodne bytom: 165 Donore Crescent, Greystone, BT41 1JA Antrim, North Ireland, Great Britain.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- eur v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
2.940,- eur (245,- eur mesačne) s tým, že v prípade, ak táto suma presiahne 70% jeho čistého príjmu za skúšobný
rok, je povinný správcovi poskytnúť sumu najviac vo výške 70% svojho čistého príjmu za skúšobný rok.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Osobitne je správca povinný súdu oznámiť bezodkladne
akúkoľvek zmenu týkajúcu sa pracovného pomeru dlžníka. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
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 Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K004472
Spisová značka: 2K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Janigová, nar. 07.05.1965, bytom Na Sihoti 1159/21,
026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Janigová, nar. 07.05.1965, bytom Na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný
Kubín - Veľký Bysterec.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr., Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 167/13, 010
01 Žilina
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn.
2K/23/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Jana Janigová,
nar. 07.05.1965, bytom Na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
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právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením
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účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004473
Spisová značka: 3K/14/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so
sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 395 463, uznesením 3K/14/2012-550 zo dňa 25.1.
2017 povolil vstup nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825
11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v rozsahu pohľadávky, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 91. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18.2. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004474
Spisová značka: 4K/35/2010
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: S-ELEKTRO, s.r.o., so sídlom K
Priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, IČO: 36 400 351, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., so sídlom
kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: S-ELEKTRO, s.r.o., so sídlom K Priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, IČO: 36
400 351, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
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).
Odvolanie je potrebné predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na
súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K004475
Spisová značka: 5K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Jozef Hančinský, nar.
27.08.1956, bytom: Stará Bystrica 697, 023 04 Stará Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hančinský,
s miestom podnikania Stará Bystrica 697, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 32 252 650, na návrh navrhovateľa - veriteľa:
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, právne zastúpený: Nosko &
Partners s. r. o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 860 107, adresa na doručovanie: Zámocká 14, 811 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 15.02.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 15.02.2017,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 15.02.2017 a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 17.03.2017.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
18.04.2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby
sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím Vydáva
vo veciMinisterstvo
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sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, že vo veci návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 18.04.2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Žilina,
pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004476
Spisová značka: 4K/20/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: J.M.TURIEC, s.r.o., so sídlom Dĺžiny
122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44 881 622, uznesením 4K/20/2013-691 zo dňa 26.1. 2017 zrušil konkurz
po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18.2. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K004477
Spisová značka: 7K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Marián Roľko, nar. 21.02.1961, bytom Jána Kostru
53/38, 038 51 Turčianska Štiavnička, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Marián Roľko, nar. 21.02.1961, bytom Jána Kostru 53/38, 038 51
Turčianska Štiavnička.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 21.2.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, 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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K004478
Spisová značka: 4K/1/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROKER, s.r.o., so sídlom J. Milca 1,
010 01 Žilina, IČO: 36 006 262, uznesením 4K/1/2012-678 zo dňa 26.1. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18.2. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K004479
Spisová značka: 6K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miroslav Sobola, nar. 11.10.1982,
trvale bytom Javorová 3070/2, 010 07 Žilina, prechodne bytom: 165 Donore Crescent, Greystone, BT41 1JA Antrim,
North Ireland, Great Britain, uznesením č.k. 6K/8/2015-444 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 10.02.2017.

Okresný súd Žilina dňa 20.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
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K004480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AKVAEXPRES spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holičská 27 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 335 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/41/2014 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/41/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie podľa § 96 ods. 3 v spojitosti s § 97 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“):
Ako správca úpadcu: AKVAEXPRES spol. s r.o. v konkurze so sídlom Holíčska 27, 851 01 Bratislava, IČO:
17 335 221, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 3K/41/2014 týmto
oznamujem zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty úpadcu. Zároveň týmto oznamujem zostavenie
zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zradeného do všeobecnej
podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné v čase a mieste stanovenom pre nahliadnutie do
správcovského spisu vedeného k predmetnému konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

K004481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Fodor "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 234 846
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/6/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/6/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z tretieho zasadnutia veriteľského výboru
Spis. značka súdneho spisu:

2R 6/2016

Spis. značka správcovského spisu:

2R 6/2016 S1812

Dlžník:

Gabriel Fodor "v reštrukturalizácii"

Miesto podnikania:

Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

37 234 846
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Dátum a čas konania zasadnutia:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.02.2017

21.02.2017 o 10:00 hod.

Miesto konania zasadnutia:

Čajakova 13, 811 05 Bratislava

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. metalfin holding a.s., so sídlom Diakovská cesta 15, Šaľa 927 01, IČO: 48 074 616
2. Peter Óváry, trvale bytom č. 1059, 925 32 Veľká Mača, nar. 20.01.1978
3. Nikola Óváry, trvale bytom č. 1059, 925 32 Veľká Mača, nar. 25.11.1985
(ďalej len „veriteľský výbor“)
Ďalší prítomní:
1. KASATKIN Recovery, k. s. - správca, JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., komplementár
2. Gabriel Fodor, dlžník
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Záver
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Tretie zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril o 10:00 hod. predseda veriteľského výboru metalfin holding
a.s., ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru, pričom zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, a to vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru v zmysle ust. § 128 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predseda veriteľského výboru metalfin holding a.s. zároveň skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú
prítomní celkovo 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3.
2. Stanoviská a požiadavky členov
reštrukturalizačného plánu Dlžníka

veriteľského výboru

k predloženému

záverečnému

návrhu

Predseda veriteľského výboru oznámil prítomným členom veriteľského výboru, že Dlžník ako predkladateľ
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej len „Plán“) doručil dňa 06.02.2017, t.j. v lehote stanovenej
zákonom v zmysle ust. § 143 ZKR predsedovi veriteľského výboru Plán, a ten následne preposlal všetkým členom
veriteľského výboru doručený Plán na naštudovanie. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov
veriteľského výboru, aby predniesli svoje pripomienky a výhrady k Plánu.
K predloženému návrhu Plánu nemal nikto z prítomných členov veriteľského výboru pripomienky.
3. Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
Predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu,
ktorí sú oprávnení o schválení Plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie
a žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ust. § 146 KR.“
Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu o schválení Plánu v zmysle ust. § 144 ZKR
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celkovo: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
za hlasovali: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
proti hlasovalo: 0 členov veriteľského výboru s počtom hlasov 0,
zdržalo sa hlasovania: 0 členov veriteľského výboru s počtom hlasov 0.

Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu,
ktorí sú oprávnení o schválení Plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie
a žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ust. § 146 KR.“
4. Záver
Na záver sa predseda veriteľského výboru poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a ukončil zasadnutie.
Tretie zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10:37 hod.
metalfin holding a.s.
Peter Óváry
predseda predstavenstva
predseda veriteľského výboru

Príloha:
·

Prezenčná listina

K004482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák
‑TEOS‑SK s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001 v zmysle § 76 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 31.01.2017 zistený majetok
úpadcu – pohľadávky do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedené
súpisové zložky:
1/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
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Popis: Vrátenie nadmerného odpočtu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 11/2016 zaslané
Daňovým úradom Prešov, pobočka Vranov nad Topľou.
Súpisová hodnota: 15,38 Eur
Vlastníctvo úpadcu:1/1

JUDr. Marián Novikmec, správca

K004483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Haliena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 938/21, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1958
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažné pohľadávky:
Meno a priezvisko/ názov
Dlžník - ulica, číslo
dlžníka
SOSNA spol. s.r.o.

Vrútocká
3010/66

cesta

SOSNA spol. s.r.o.

Vrútocká
3010/66

cesta

SOSNA spol. s.r.o.

Vrútocká
3010/66

cesta

SOSNA spol. s.r.o.

Vrútocká
3010/66

cesta

Dlžník
mesto

- Dlžník
PSČ

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€

Sučany

038 52

32,13 €

zrážky zo mzdy za mesiac 09/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Sučany

038 52

81,13 €

zrážky zo mzdy za mesiac 10/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Sučany

038 52

32,13 €

zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

Sučany

038 52

32,13 €

zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

SKP, k.s., správca

K004484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/64/2016 S1577
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Okresný súd Banská Bystrica
4K/64/2016
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Adriana Kvaková, nar. 13.03.1977, bytom Júliusa Bottu 1133/3, 050
01 Revúca
sp. zn.: 4K/64/2016 S1577
Termín konania:

13.02.2017

Začiatok konania:

10:50 hod.

Miesto konania:

kancelária správcu, Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota

Predseda schôdze: správca – Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Prítomní na schôdzi: JUDr. Andrea Andrášiová – za správcu
Ing. Monika Drugdová – za správcu
Zástupca veriteľov:
Consumer Finance Holding a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130
zastúpený: JUDr. Stanislava Dudová, PhD., špecialistka odboru vymáhania

Program schôdze:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Dohodnutie spôsobu komunikácie so správcom
3. Záver

Ad 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zástupcu veriteľov, ktorý v malom konkurze vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru, otvoril o 10:50
hod. zástupca veriteľov. Zástupca veriteľov skonštatoval, že bol zákonným spôsobom oboznámený s konaním
zasadnutia zástupcu veriteľov
Ad 2) Dohodnutie spôsobu komunikácie so správcom
Zástupca veriteľov odsúhlasuje správcovi e-mailovú komunikáciu.
Ad 3) Záver
Zasadnutie veriteľov skončené o 11.00 hod.
.......................................
za zástupcu veriteľov
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K004485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO V, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 625 914
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca: AUTO V, s.r.o. „v konkurze“, sídlo: A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec, IČO: 36 625 914
Dátum hlasovania: 20.02.2017
Správca úpadcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 570 675
Zoznam hlasujúcich členov veriteľského výboru:
1. Tatra-Leasing, s.r.o., Čemyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552
2. UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978
3. Castrol Slovensko, s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 31 389 287
I.
Členovia veriteľského výboru hlasovali „per rollam“ o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu AUTO V, s.r.o. „v konkurze“, sídlo A. Jiráska 4974,
984 01 Lučenec, IČO: 36 625 914, súhlas na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., a to nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Lučenec, obec:
Lučenec, okres: Lučenec, zapísané na liste vlastníctva č. 6597, vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálny
odbor, podľa podmienok uvedených v žiadosti správcu zo dňa 17.1.2017."
Hlasovanie:
Za: 2 hlasy (Castrol Slovensko, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s.)
Proti: 1 hlas (Tatra-Leasing, s.r.o.)
Zdržal sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu AUTO V, s.r.o. „v konkurze“, sídlo A. Jiráska 4974,
984 01 Lučenec, IČO: 36 625 914, súhlas na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., a to nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Lučenec, obec:
Lučenec, okres: Lučenec, zapísané na liste vlastníctva č. 6597, vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálny
odbor, podľa podmienok uvedených v žiadosti správcu zo dňa 17.1.2017."
V Bratislave 20. februára 2017
Tatra-Leasing, s.r.o. v z. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
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JUDr. František Sedlačko, PhD. LL.M., konateľ

K004486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978 týmto udeľuje
podľa § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR) správcovi konkurznej podstaty JUDr. Radovanovi Birkovi, so sídlom Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
záväzný pokyn na speňaženie hnuteľnej veci – guľovnica samonabíjacia, model CZ858, výr. č. A771034, kategória
B, v súpisovej hodnote 450,00 € podľa súpisu hnuteľných vecí – zbrane – AKTUALIZÁCIA (zverejnený
v OV219/2016 zo dňa 15.11.2016), v zmyle žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 09.02.2017 s výnimkou,
podľa ktorej ak nebude v lehote žiadna ponuka predložená pristúpi správca opätovne k verejnému ponukovému
konaniu za rovnakých podmienok a nepristúpi k vylúčeniu hnuteľnej veci zo súpisu.
JUDr. Jakub Žák
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
V Ružomberku, dňa 23.02.2017
JUDr. Radovan Birka, správca

K004487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BeKo, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 851 576
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2015 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci BeKO, s.r.o. v likvidácii, Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava, IČO: 43 851 576, č. k.
8K/50/2015, správca úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom
súde Bratislava I, č. k. 8K/50/2015, že dňa 20.02.2017, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do
kancelárie správcu doručené prihlášky pohľadávky veriteľa:
Würth spol. s r. o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO : 00 684 864
Vo výške:
1 481,32 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1 658,84 EUR
63,15 EUR
3 003,31 EUR
474,70 EUR
186,10 EUR
1 388,96 EUR
625,96 EUR
969,18 EUR
1 147,25 EUR
356,99 EUR
603,00 EUR
690,98 EUR
1 749,22 EUR
335,26 EUR
685,35 EUR
787,33 EUR
513,68 EUR

Tieto pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok .
V Bratislave, dňa 22.02.2017

KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo - komplementár
Správca S 1704

K004488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Pitoňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1.mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/29/2016 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I

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

Deň vydania: 28.02.2017

Okresný súd Košice I
32K29/2016
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
z konania prvej schôdze veriteľov

Spisová zn. súdneho spisu:

32K/29/2016

Spisová zn. správcovského spisu:

32K/29/2016 S 1035

Dátum a miesto konania :

23.02.2017 o 9,00 hod.
Kancelária správcu, Jána Kalinčiaka 6, Michalovce

Predseda schôdze:

JUDr.Viera Dobrovolská, správca

V konkurznej veci úpadcu:

Ingrid Pitoňáková, nar. 13.08.1972,

052 05 Spišská Nová Ves

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti
Správa o činnosti správcu
Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods.2 ZKR
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Záver

Schôdze veriteľov sa nezúčastnili veritelia :
1.
2.
3.
4.
5.

BNP PARIBAS Personal finance sa, Karadžičova 2 Bratislava
Consumer Finance Holding, a.s. Hlavné,Námestie 12, Kežmarok
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava
Slovenská sporitelňa, a.s., Tomášiková , Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s. , Nivy 1, Bratislava

Na schôdzu veriteľov zvolanú správcom konkurznej podstaty publikovaním oznamu o zvolaní SV v Obchodnom
vestníku 250/2016 dňa 30.12.2016 sa nedostavili veritelia nezabezpečených pohľadávok a preto schôdza nebola
uznášaniaschopná.

Ďalej bude správca postupovať na základe pokynov súdu podľa § 39 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii.

V Michalovciach, dňa 23.02.2017
Zapásala: JUDr. Viera Dobrovolská, správca
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K004489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl. č. 12
iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac január 2017
súpisová hodnota: 55,75€
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa úpadcu

K004490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bazger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadečka 310, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2015 S 1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2015 S 1162
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : Stanislav Bazger, nar. 23.07.1980, bytom Čadečka 310, 022 01
Čadca oznamuje, že prvé kolo dobrovoľnej dražby konanej podľa zákona č. 527/2002 Z.z. v platnom znení, ktorá
prebiehala v sídle spoločnosti LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ktorej predmetom bola
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Čadca – C-KN parc. č. 14670/38 – ostatné plochy o výmere
1474 m2, vedená v katastri nehnuteľnosti na LV č. 5907 bola úspešná. Cena dosiahnutá vydražením bola vo výške
8.100,- Eur.
V Martine dňa 23.02.2017
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K004491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar. 06.07.1981
týmto v zmysle § 96 ods. 2 záona č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZoKR") oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Nakoľko v konkurze nebola vytvorená žiadna oddelená podstata zabezpečného veriteľa, zostavený rozvrh výťažku
bude zároveň konečným rozvrhom výťažku.
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.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K004492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Fodor "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 234 846
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/6/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/6/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Gabriel Fodor "v reštrukturalizácii", so sídlom Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 234 846 v zmysle
ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 21.03.2017 (utorok) o 10:30 hod., ktorá sa
uskutoční v miestnosti Banketka I. na 1. poschodí v penzióne BOCA, Banská Bystrica na ulici Dolná 52, 974 01
Banská Bystrica.
Predmetom schvaľovacej schôdze bude:
1. Otvorenie
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Účastníci plánu sa musia pri prezentácii
preukázať dokladom totožnosti, ich štatutárni zástupcovia sa preukazujú dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra prípadne iného príslušného registra, resp. splnomocnení zástupcovia dokladom totožnosti,
písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu a výpisom z Obchodného registra,
prípadne iného príslušného registra.
V zmysle ust. § 146 ods. 4 ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom
písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne
osvedčená. V zmysle ust. § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň
jeden veriteľ oprávnený hlasovať. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo
hlasovať nemajú účastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto
pohľadávok, ako aj účastníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok
popretých čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti. V zmysle ust. § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi
možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 21.02.2017 prijal uznesenie, ktorým veriteľský výbor záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu, predložený veriteľskému výboru predkladateľom plánu dňa 06.02.2017, schválil a
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali. Zároveň veriteľský
výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa ust. § 146 ods. 1 ZKR.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase 09:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00. Zároveň si
správca dovoľuje účastníkov plánu požiadať, aby si termín oboznámenia sa s plánom vopred dohodli písomne na
vyššie uvedenej adrese, príp. telefonicky na č.: 0903 600 007 alebo e-mailom na: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K004493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO:
36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu FLEXOGRAFIK, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ust. § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 13.04.2017 o 11:00 hod. v budove Hotela DUKLA,
a.s. Prešov, na adrese Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov v Kongresovej miestnosti nachádzajúcej sa na 2. NP.
Prezentácia veriteľov sa začne o 10:30 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. 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.

V Prešove, 23.02.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K004494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Veselovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku – všeobecná podstata- 3K23/2016-úpadcu Matej Veselovský, nar. 28.9.1987, bytom Bystrická cesta
1927/76, 034 01 Ružomberok:
Majetok úpadcu je finančná hotovosť v sume 1660,--€.
Správca: JUDr. Anna Machajdová

K004495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Kresl, správca, oznamuje, že v konkurznom konaní úpadcu: Martin Bielik – REX, 922 21 Ducové 169,
IČO: 37 473 689, vedenom na Okresnom súde Trnava pod. sp. zn. 23K/30/2016, bola v zmysle § 28 ods. 3 ZKoR
do zoznamu pohľadávok zapísaná prihláška doručená po základnej prihlasovacej lehote:
Prihláška veriteľa: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava
Prihlásená suma: 15.057,26 Eur
Zabezpečená suma: 23.235,74 Eur
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JUDr. Eva Kresl správca S1585

K004496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Kresl, správca, oznamuje, že v konkurznom konaní úpadcu: Martin Bielik – REX, 922 21 Ducové 169,
IČO: 37 473 689, vedenom na Okresnom súde Trnava pod. sp. zn. 23K/30/2016, bola v zmysle § 28 ods. 3 ZKoR
do zoznamu pohľadávok zapísaná prihláška doručená po základnej prihlasovacej lehote:
Prihláška veriteľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Prihlásená suma: 3.676,89 Eur
JUDr. Eva Kresl správca S1585

JUDr. Eva Kresl správca S1585

K004497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVICENUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola:

dňa 17.02.2017 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa Vyšné Ružbachy, a.s., so sídlom Vyšné
Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy, IČO: 31 714 501, ktorého pohľadávky v celkovej výške 4.059,- EUR boli
prihlásené súhrnnou prihláškou a sú zapísané v zozname pohľadávok pod č. 365 až 378.
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JUDr. Pavol Malich, správca
úpadcu AVICENUM, s.r.o.

K004498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Podolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 162, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu Ing. Tomáš Podolák, nar. 24.04.1982,
bytom Ličartovce 162, 082 03 Lemešany, číslo konania: 1K/81/2015
Uznesením sp. zn. 1K/81/2015-23 zo dňa 10.12.2015 Okresný súd Prešov (ďalej len „okresný súd“) v právnej
veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Tomáš Podolák, nar. 24.04.1982, bytom Ličartovce 162, 082 03 Lemešany,
rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Za správcu podstaty ustanovil JUDr. Jana Čepčeková, so
sídlom kancelárie na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Okresný súd predmetným uznesením uznal konkurz
za malý, správca zverejňuje zástupcovi veriteľov, ktorým je František Jurko, Sibírska 6949/35, Prešov, návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
I.
Všeobecná časť
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 ZKR konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 242/2015
dňa 17.12.2015.
Správca v Obchodnom vestníku č. 245/2015 zo dňa 22.12.2015 zverejnil výzvu na prihlásenie pohľadávky
zahraničným veriteľom, oznam o nahliadaní do správcovského spisu. Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov v
zmysle § 34 ods. 1 ZKR bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 26/2016 dňa 09.02.2016.
Správca v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu veriteľov na deň 18.03.2016 o 09.30 hod. v sídle správcu na
ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
V zákonom stanovenej lehote boli správcovi na adresu jeho kancelárie doručené prihlášky troch nezabezpečených
konkurzných veriteľov. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty neboli do kancelárie správcu doručené prihlášky
konkurzných veriteľov.
V intenciách § 32 ods. 1 ZKR správca každú prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou preskúmal
a porovnal so zoznamom záväzkov úpadcu, prihliadal na vyjadrenia úpadcu k prihláseným pohľadávkam. Zistenie
a popretie prihlásených pohľadávok bezodkladne zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne:
·

číslo pohľadávky 1
veriteľ František Jurko, Sibírska 6949/35, Prešov
prihlásená suma 3 000,- EUR, zistená suma 3 000,- EUR
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číslo pohľadávky 2
veriteľ Stanislav Jurko, Ličartovce 24, Lemešany
prihlásená suma 3 500,- EUR, zistená suma 3 500,- EUR

·

číslo pohľadávky 3
veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
prihlásená suma 2 174,56 EUR, zistená suma 2 174,56 EUR

·

číslo pohľadávky 4
veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
prihlásená suma 23 418,66 EUR, zistená suma 23 418,66 EUR

·

číslo pohľadávky 5
veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
prihlásená suma 22 069,53 EUR, zistená suma 22 069,53 EUR

·

číslo pohľadávky 6
veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
prihlásená suma 4 871,27 EUR, zistená suma 4 871,27 EUR

·

číslo pohľadávky 7
veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
prihlásená suma 12 082,45 EUR, zistená suma 12 082,45 EUR

·

číslo pohľadávky 8
veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
prihlásená suma 405,57 EUR, zistená suma 405,57 EUR

Prihlásené a zistené pohľadávky troch veriteľov úpadcu predstavujú celkovú hodnotu 71 522,04 EUR.
Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov (§ 73
ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinností úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), vyhotovil
v zmysle § 76 ZKR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý pravidelne aktualizoval (§ 76 ods. 3 ZKR).
Do konania prvej schôdze veriteľov boli zapísané do všeobecnej podstaty 3 súpisové zložky majetku v celkovej
súpisovej hodnote 2 863,76 EUR, a to
Popis: hnuteľná vec- zbraň, druh hnuteľnej veci: guľobroková kozlica, značka zbrane: BRETTON, výrobné číslo:
52578
Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
Popis: finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname majetku
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Súpisová hodnota majetku: 2 350,- EUR
Popis: zrážka zo mzdy za mesiac december 2015
Súpisová hodnota majetku: 213,76 EUR za mesiac december 2015
Súpis všeobecnej podstaty bol v zmysle § 76 a nasl. ZKR zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2016 dňa
11.02.2016 pod podacím číslom K002964. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 56/2016 dňa 22.03.2016 pod podacím číslom K006229, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 92/2016 dňa 13.05.2016 pod podacím číslom K011237, doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 115/2016 dňa 15.06.2016 pod podacím číslom
K014095, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 137/2016 dňa
18.07.2016 pod podacím číslom K016702, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 137/2016 dňa 18.07.2016 pod podacím číslom K016703, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 180/2016 dňa 20.09.2016 pod podacím číslom K021518, doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195/2016 dňa 11.10.2016 pod podacím číslom
K023246, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 217/2016 dňa
11.11.2016 pod podacím číslom K025669, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 238/2016 dňa 13.12.2016 pod podacím číslom K028170, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2017 dňa 12.01.2017 pod podacím číslom K000643, doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2017 dňa 14.02.2017 pod podacím číslom
K003278.
V priebehu konkurzného konania boli do všeobecnej podstaty zapísané ako súpisové zložky majetku zrážky zo
mzdy úpadcu vykonané zamestnávateľom STEEL TRANS s.r.o., Adlerova 1, 040 01 Košice vo výške 1.073,80 EUR
v mesiaci január 2016 až v mesiaci máj 2016.
V priebehu konkurzného konania boli do všeobecnej podstaty zapísané ako súpisové zložky majetku zrážky zo
mzdy úpadcu vykonané zamestnávateľom ST Logistic s.r.o., 040 01 Košice vo výške 3.308,02 EUR v mesiaci jún
2016 až v mesiaci december 2016.
Oddelené podstaty vytvorené neboli.
Celková súpisová hodnota majetku zaradeného do všeobecnej podstaty činí 7.245,60 EUR.
Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov úpadcu František Jurko, Sibírska 6949/35, 080 01 Prešov.
II.
Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
Správca nemusel u úpadcu pristúpiť v zmysle § 53 ods. 1 ZKR k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva.
Správca vykonal speňažovanie majetku, a to súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec- zbraň, Druh hnuteľnej veci:
guľobroková kozlica, značka zbrane: BRETTON, výrobné číslo: 52578, Rok výroby: nezistený, Stav
opotrebovanosti: opotrebovaná, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 300,- Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.02.2016 formou
ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. 92/2016 dňa 13.05.2016. Výťažok z predaja v I.
ponukovom kole predstavuje sumu 300,- Eur.
Správca zabezpečil finančnú hotovosť tak, ako je vyššie uvedené, a to zrážkami zo mzdy.
III.
Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty správca zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 10/2017 dňa 16.01.2017 s poučením, že zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti všeobecnej 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
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zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti podstate.
IV.
Rozvrhová časť
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu 7.245,60 EUR.
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
preddavok poukázaný na účet OS Prešov v sume 2 350,- EUR
zrážky zo mzdy úpadcu v sume 4 595,58 EUR
úroky vyplatené bankou v sume 0,02 EUR
príjem z predaja hnuteľnej veci: guľobroková kozlica v sume 300,- EUR
2. Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú tvorené:
- odmenou správcu, a to:
- paušálnou odmenou správcu do konania 1. schôdze veriteľov úpadcu na základe rozhodnutia
v sume 663,88 EUR

okresného súdu

- odmenou z výťažku zo zrážok zo mzdy v sume 45,96 EUR, vypočítanou nasledovne:
podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (príjem spolu vo výške 4 595,58 EUR)
- odmenou z výťažku z predaja hnuteľnej veci: guľobroková kozlica v sume 45,-EUR, vypočítanou nasledovne:
podľa § 20 ods. 1 písm. b vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (príjem spolu vo výške 300,- EUR
- ďalšími nákladmi konkurzu vzniknutými v jeho priebehu v sume celkom 571,68 EUR, a to:
- poštovné v sume 39,75 EUR
- bankové poplatky ČSOB, a.s. v sume 54,52 EUR
- náklady na kancelárske potreby, telefonické poplatky v sume 75,50 EUR
- cestovné v sume 213,48 EUR
- úhrady faktúr za súčinnosť v sume 123,94 EUR
- súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 14,49 EUR
- predpokladané náklady súvisiace s ukončením konkurzu 50,- EUR (bankové poplatky,
poštovné)
Celková suma čistého výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty po odpočítaní pohľadávok proti
podstate a odmeny správcu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 5 919,08 EUR.
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení traja nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku
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prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku
nezabezpečeným veriteľom bolo rozhodujúce zistenie pohľadávok správcom.
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov obsahuje aj prehľad pomeru uspokojenia
jednotlivých veriteľov podľa hodnoty ich zistených pohľadávok.

Nezabezpečený veriteľ

Rozvrh
Suma
prihlásených Suma
uznaných
Uspokojenie
% uspokojenia
nezabezpečených pohľadávok nezabezpečených pohľadávok
nezabezpečeného
veriteľa
v€
v€
veriteľa
v€

František Jurko, Sibírska 6949/35, Prešov 3 000

3 000

4,2

248,60

Stanislav Jurko, Ličartovce 24, Lemešany 3 500

3 500

4,9

290,04

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské
65 022,04
Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155

65 022,04

90,9

5 380,44

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 7 zákona znáša každý veriteľ prihlásenej pohľadávky náklady uspokojenia sám. Z
tohto dôvodu bude veriteľom poukázaná suma znížená o náklady na vykonanú úhradu. V zmysle § 101 ods. 1 ZKR
určujem lehotu 15 dní zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K004499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Vlasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO 35 792 752
Prihlásená suma celkom: 2.210,24,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 5-PCS-1 a 5-PCS-2
JUDr. Miroslava Žitníková – správca
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K004500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZACHEM, a. s. Strážske
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie osloboditeľov 70 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 730 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
o priebehu zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka
ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191, č. k.
32R/1/2016

Dátum:

17.02.2017

Miesto:

Mäsiarska 30, 040 01 Košice, sídlo zástupcu AKMES s.r.o.

Zoznam prítomných (v zmysle prezenčnej listiny):
AKMES s.r.o.¸ v zastúpení JUDr. Juraj Kula, na základe plnej moci
DELA INVESTMENTS LTD., v zastúpení JUDr. Gabriel Gulbiš, na základe plnej moci
Ing. Radoslav Mráz LINQ, v zastúpení JUDr. Vladimír Kucharčík, na základe plnej moci

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Rozhodnutie o schválení/zamietnutí návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

3.

Záver

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal JUDr. Juraj Kula, ako zástupca veriteľa AKMES s.r.o., ktorému bol
ako predsedovi veriteľského výboru dňa 03.02.2017 predložený zo strany dlžníka záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu na jeho predbežné schválenie.
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s programom zasadnutia veriteľského výboru
a konštatoval, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je tak uznášaniaschopný.
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K bodu 2
Rozhodnutie o schválení/zamietnutí návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Predseda veriteľského výboru uviedol, že predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka bol ostatným členom
veriteľského výboru k dispozícii na vyjadrenie v zákonnej lehote.
Po porade boli zo strany veriteľov vznesené dve výhrady, ktoré majú za cieľ priniesť veriteľom vyššiu mieru
uspokojenia. Z tohto dôvodu veriteľský výbor dlžníka o schválení, resp. zamietnutí reštrukturalizačného plánu
v zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov
nehlasoval.
Predseda veriteľského výboru nechal prítomných členov veriteľského výboru hlasovať o každej predloženej výhrade
osobitne.

Hlasovanie o prvej výhrade veriteľského výboru k návrhu reštrukturalizačného plánu:
Za:

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru

Proti:

0 hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Zdržal sa:

0 hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Veriteľský výbor prijal toto Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor s počtom hlasov 3 určuje predkladateľovi plánu – dlžníkovi ZACHEM, a. s. Strážske, aby
v lehote 15 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia veriteľského výboru predložený návrh reštrukturalizačného
plánu prepracoval v zmysle tejto výhrady veriteľského výboru:
1.
požaduje sa, aby plnenie reštrukturalizovaných pohľadávok veriteľov v zmysle záväznej časti
reštrukturalizačného plánu bolo úročené úrokom vo výške 1 % p.a. z hodnoty reštrukturalizovaných
pohľadávok odo dňa skončenia reštrukturalizácie dlžníka do dňa úhrady všetkých splátok
reštrukturalizovaných pohľadávok

Hlasovanie o druhej výhrade veriteľského výboru k návrhu reštrukturalizačného plánu:
Za:

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru

Proti:

0 hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Zdržal sa:

0 hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Veriteľský výbor prijal toto Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor s počtom hlasov 3 určuje predkladateľovi plánu – dlžníkovi ZACHEM, a. s. Strážske, aby
v lehote 15 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia veriteľského výboru predložený návrh reštrukturalizačného
plánu prepracoval v zmysle tejto výhrady veriteľského výboru:
2.

požaduje sa úprava splatnosti prvej splátky reštrukturalizovaných pohľadávok k 31.12.2018,
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2.
požaduje sa úprava splatnosti prvej splátky reštrukturalizovaných pohľadávok k 31.12.2018,
pričom splatnosť poslednej splátky k 31.12.2020 ostáva zachovaná.

K bodu 3
Záver
Zasadnutie veriteľského výboru po prerokovaní jeho programu ukončil jeho predseda, a poďakoval za účasť
prítomným.

Košice, 17.02.2017

Predseda veriteľského výboru:

AKMES s.r.o.
JUDr. Juraj Kula, na základe plnej moci

K004501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 / 0, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová, IČO: 46 926 666
ponúka v 1.kole ponukového konania na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku, a to:
3.
4.
5.
7.

Prefabrikovaná betónová garáž
Zariadenie na balenie vreciek do kartónových obalov
SolidWorks Profesional
Náhradné diely na baličku- súbor vecí

2013
2013
2013
2013

8.

Kovový regál na vešanie veľký -červený

2013

9.

Kovový regál na vešanie malý -červený

2013

Opotrebovaná, funkčný
Nedokončené
Používaný, funkčný
Opotrebovaný, funkčný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

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

1.000,00 €
8.000,00 €
3.000,00 €
100,00 €

1/1 5,00 €
1/1 5,00 €
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10. Kovový regál –biely- 5 ks

2013

11. Plechová archivačná skriňa- dvojdverová – 2 ks

2013

12. Plechová dvojskriňa šatníková - 7 ks

2013

13. Kovový regál –šedý – 4 ks

2013

14. Písací stôl s kontajnerom na kolieska- vzhľad čerešňa

2013

15. Písací stôl- 2 ks + 1 ks kontajner na kolieskach

2013

16. Knižnica – 2 ks

2013

17. Policová skriňa malá – 3 ks

2013

18. Policová skriňa veľká

2013

19. Plechová pokladnička uzamykateľná

2013

Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

Deň vydania: 28.02.2017

1/1 25,00 €
1/1 20,00 €
1/1 70,00 €
1/1 20,00 €
1/1 20,00 €
1/1 25,00 €
1/1 10,00 €
1/1 15,00 €
1/1 10,00 €
1/1 5,00 €

V 2. kole ponukového konania sa hnuteľné veci predávajú za 80 % ceny zapísanej v súpise majetku (súpisová
cena- viď v tabuľke ).
Ohliadka hnuteľných vecí bude možná na ulici Poľná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dňa 03.03.2017 v čase od
11,00 hod. do 15,00 hod. po prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky písomne do 10.03.2017 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín).
Ponuka musí obsahovať označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, telefónne číslo, mailová adresa),označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 10.03.2017 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca
následne vyhodnotenie ponúk bezodkladne doručí predsedovi VV na odsúhlasenie. Po odsúhlasení ponuky bude
bezodkladne so záujemcom uzatvorená kúpna zmluva a odovzdané mu hnuteľné veci.

V prípade porušenia podmienok zo strany víťaza ponukového konania je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny.

JUDr. Martina Válková, správca

K004502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 / 0, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová, IČO: 46 926 666
ponúka na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku, a to:
6.

Železný odpad- šrot- súbor vecí

2013

Zmiešaný

1/1

500,00 €

Ohliadka železného odpadu bude možná na ulici Poľná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Odhadované množstvo železného odpadu je cca 500 kg, pričom záujemcovia predložia ponuku pozostávajúcu
z navrhovanej kúpnej ceny za 1 kg železného odpadu.
Záujemca znáša náklady na vyzdvihnutie a odvoz železného odpadu.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky písomne na adresu správcu (JUDr.
Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy- železný odpad, návrh kúpnej ceny za 1 kg železného odpadu ,
označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát.nar., č.
OP, telefónne číslo, mailová adresa).
JUDr. Martina Válková, správca

K004503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kútny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/10/2013S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/10/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Jozef Kútny, nar. 29.09.1975, A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza (ďalej len
„Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu, bol na základe Uznesenia Okresného súdu
Trenčín v konaní sp. zn.: 38K/10/2013 zo dňa 2. septembra 2013 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré bolo publikované
v Obchodnom Vestníku č. 173/2013 dňa 9. septembra 2013, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Súčasne som
bola ustanovená do funkcie správcu.
Po speňažení majetku úpadcu bol pre nezabezpečených veriteľov spracovaný rozvrh výťažku z majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty. Rozvrh obsahuje všeobecnú a rozvrhovú časť.
I.

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku

Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, sp. zn. 38K/10/2013 zo dňa 2. septembra 2013 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. V zmysle príslušných ustanovení ZKR správca okamžite začal vykonávať všetky povinnosti
stanovené mu zákonom:
-

zverejnil oznam v OV kedy a kde možno nahliadnuť do správcovského spisu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-

spracoval žiadosť o pripísanie nevyčerpaného preddavku zloženého dlžníkom,

-

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

-

dňa 13. decembra 2013 sa konala v sídle správcu 1. schôdza veriteľov,

-

predložil v lehote súdu I. a II. konečný zoznam pohľadávok.

V konkurze si prihlásilo riadne prihláškami svoje pohľadávky celkovo -16- veriteľov:
1. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa 19. septembra 2013,
6PP, v celkovej výške 245,59,-€
2. SR – Správa finančnej kontroly,
T. G. Masaryka 10, 960 21 Zvolen, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa 30. septembra 2013,
1PP, v celkovej výške 868,90,-€
3. Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, prihlášky pohľadávok doručené do kancelárie správcu dňa 7. októbra 2013,
2PP, v celkovej výške 114,38,-€
4. Stredoslovenská energetika, a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, prihlášky pohľadávok doručené do kancelárie správcu dňa
8. októbra 2013, 2PP, v celkovej výške 348,97,-€
5. Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín,
K dolnej stanici 22, Trenčín, prihlášky pohľadávok doručené do kancelárie správcu dňa 14. októbra 2013, 3PP,
v celkovej výške 60,26,-€
6. Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, prihlášky pohľadávok doručené do kancelárie správcu dňa 16.
októbra 2013, 1PP, v celkovej výške 74.150,93,-€
7. Mgr. Patrik Kútny,
M. Mišíka 401/25, 971 01 Prievidza, prihlášky pohľadávok doručené do kancelárie správcu dňa 21. októbra 2013,
1PP, v celkovej výške 88.830,25,-€
(V zmysle ust. § 32 ods. 10 platí najnižšie uznané poradie, popretý veriteľ podal žalobu o určenie popretej
pohľadávky, sp. zn. 37Cbi/3/2014, následne Okresný súd Trenčín uložil žalobcovi zložiť preddavok na trovy
konania, preddavok na trovy konania žalobca nezložil, preto súd konanie zastavil, Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 11. októbra 2014.)
8. Igor Matieska,
Nábr. Sv. Cyrila 178/17, 971 01 Prievidza, zástupca Crossdefault Management Group, k.s., prihlášky pohľadávok
doručené do kancelárie správcu dňa 22. októbra 2013, 1PP, v celkovej výške 40.233,78,-€
(V zmysle ust. § 32 ods. 10 ma veriteľ právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom
žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči
všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak
zanikne. Veriteľ žalobu nepodal, z tohto dôvodu mu postavenie ako veriteľovi zaniká.)
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9. Slovenská plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256, Trenčín, prihlášky pohľadávok doručené do kancelárie
správcu dňa 24. októbra 2013, 4PP, v celkovej výške 175,22,-€
10. Igor Matieska,
Nábr. Sv. Cyrila 178/17, 971 01 Prievidza, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa 21. októbra
2013, 1PP, v celkovej výške 50.209,81,-€.
(V zmysle ust. § 32 ods. 10 ma veriteľ právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom
žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči
všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak
zanikne. Veriteľ žalobu nepodal, z tohto dôvodu mu postavenie ako veriteľovi zaniká.)
11. EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa
28.11.2013, 1PP v celkovej výške 24.214,16,-€
12. Crossdefault Management Group, k. s., správca úpadcu Igor Matieska,
Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO 45 462 801, Zástupca: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava,
IČO 36 613 842, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa 29. januára 2014 , 1PP v celkovej výške
40.233,78,-€
13. CEE COLLECT FUND 1 LTD,
Agiou Nikolaou 67-69, 2408 Egkomi - Nikózia, Cyprus, IČO HE 308 237, Zástupca: BBH advokátska kancelária,
s.r.o., IČO 36 713 066, Gorkého 3, 811 01 Bratislava, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa 17.
februára 2014, 1PP v celkovej výške 666,52,-€
(V zmysle ust. § 32 ods. 10 ma veriteľ právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom
žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči
všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak
zanikne. Popretý veriteľ podal žalobu o určenie popretej pohľadávky, sp. zn. 36Cbi/28/2014, následne Okresný súd
Trenčín uložil žalobcovi zložiť preddavok na trovy konania, preddavok na trovy konania žalobca nezložil, preto súd
konanie zastavil, z tohto dôvodu mu postavenie ako veriteľovi zaniká. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
30. septembra 2014.)
14. Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO 215 759, Zástupca: Mgr. Igor Hanuliak, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa 21. júla 2014, 1PP v celkovej výške 33,00,-€
15. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256, Zástupca: Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., IČO
47 255 706, prihláška pohľadávok doručená do kancelárie správcu dňa 8. októbra 2015, 3PP v celkovej výške
241,94,-€
(V zmysle ust. § 32 ods. 10 ma veriteľ právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom
žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči
všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak
zanikne. Popretý veriteľ podal žalobu o určenie popretej pohľadávky, sp. zn. 37Cbi/53/2015, následne Okresný súd
Trenčín uložil žalobcovi zložiť preddavok na trovy konania, preddavok na trovy konania žalobca nezložil, preto súd
konanie zastavil, z tohto dôvodu mu postavenie ako veriteľovi zaniká. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
14. decembra 2016.)
16. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pribinova 2, Bratislava, IČO 00 151 866, zástupca: JUDr. Igor Macášek, Kollárova 31, 917 02 Trnava, prihláška
pohľadávky doručená do kancelárie správcu dňa 16. marca 2016, 1PP v celkovej výške 50,39,-€
Následne bol vykonaný súpis majetku, v ktorom boli do všeobecnej podstaty zapísané tieto súpisové zložky:
č.:

Názov:

Súp. hodnota:

Zverejnenie v OV č.:

1.

Nespotrebovaný preddavok

663,88,-€

212/2013

Správca taktiež doplnil súpis všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zrážky z príjmu za 12/2013
Zrážky z príjmu za 02/2014
Zrážky z príjmu za 04/2014
Zrážky z príjmu za 05/2014
Zrážky z príjmu za 06/2014
Zrážky z príjmu za 07/2014
Zrážky z príjmu za 09/2014
Zrážky z príjmu za 11/2014
Zrážky z príjmu za 12/2014
Zrážky z príjmu za 01/2015
Zrážky z príjmu za 02/2015
Zrážky z príjmu za 03/2015
Zrážky z príjmu za 04/2015
Zrážky z príjmu za 06/2016
Zrážky z príjmu za 07/2016
Zrážky z príjmu za 08/2016
Zrážky z príjmu za 09/2016
Zrážky z príjmu za 10/2016

41,50,-€
69,13,-€
69,13,-€
62,00,-€
69,13,-€
62,00,-€
37,63,-€
47,13,-€
56,54,-€
73,38,-€
22,68,-€
59,70,-€
51,17,-€
35,00,-€
53,00,-€
52,30,-€
52,30,-€
52,30,-€

70/2014
92/2014
134/2014
134/2014
154/2014
178/2014
215/2014
29/2015
29/2015
95/2015
95/2015
95/2015
131/2015
172/2016
9/2017
9/2017
9/2017
9/2017

Dňa 13. decembra 2013 o 14,00 hod. sa konala 1. schôdza veriteľov, ktorej sa zúčastnil jeden veriteľ, za
zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO
00 151 653.
Dňa 19. januára 2017 správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, zverejnený v OV č.
16/2017 dňa 24. januára 2017. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. Voči zoznamu pohľadávok proti podstate nebola podaná žiadna námietka.
Správca ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila na všeobecnú a oddelenú podstatu, rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. bol schválený príslušným
orgánom dňa 10. marca 2016. Na základe skutočnosti, že zabezpečená pohľadávka bola vyššia ako čistý výťažok,
a teda výťažok nestačil na uspokojenie pohľadávky v celej výške, presunul sa zvyšok nevyplatenej pohľadávky vo
výške 51.476,38,-EUR do všeobecnej podstaty, a teda zvyšok vo výške 51.476,38,-EUR sa uspokojuje zo
všeobecnej podstaty spolu s nezabezpečenými veriteľmi.
Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
1) Nespotrebovaný preddavok

663,88,-€

2) Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu

966,02,-€

3) Pripísané úroky na konkurznom účte

0,50,-€

Výťažok zo speňaženia spolu:

1.630,40,-€

Výdavky tvorili:
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-

bankové poplatky + daň z úroku

39,71,-€

-

poštovné

14,43,-€

-

cestovné

136,62,-€

-

kancelárske pomôcky

26,64,-€

-

telekom. služby

53,36,-€

-

paušálna odmena správcu do 1. sch. ver.

-

JUDr. Válková

19,85,-€
352,21,-€

___________________________________________________________________________
Spolu:

642,82,-€

A/ Budúce výdavky
V zmysle § 98 ods. 2 ZKR je potrebné ponechať na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate sumu 39,00,-€
(bankové poplatky, daň z úroku, poštovné, náklady na vyplatenie rozvrhu – bankové poplatky).
Do ukončenia konkurzu vzniknú na účte poplatky:
-

za vedenie účtu 2,3,4,5,6/2017

5 x 2,50,-€

-

zrušenie účtu

11,50,-€

-

poštovné

15,00,-€

Spolu

12,50,-€

39,00,-€

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

33,27,-€

Výpočet odmeny zo speňaženia:
Súp. zl.

Názov

Výťažok

PPP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nespotrebovaný preddavok
Zrážky z príjmu 12/2013
Zrážky z príjmu 02/2014
Zrážky z príjmu 04/2014
Zrážky z príjmu 05/2014
Zrážky z príjmu 06/2014
Zrážky z príjmu 07/2014
Zrážky z príjmu 09/2014
Zrážky z príjmu 11/2014
Zrážky z príjmu 12/2014
Zrážky z príjmu 01/2015
Zrážky z príjmu 02/2015
Zrážky z príjmu 03/2015
Zrážky z príjmu 04/2015
Zrážky z príjmu 06/2016
Zrážky z príjmu 07/2016
Zrážky z príjmu 08/2016
Zrážky z príjmu 09/2016
Zrážky z príjmu 10/2016

663,88,-€
41,50,-€
69,13,-€
69,13,-€
62,00,-€
69,13,-€
62,00,-€
37,63,-€
47,13,-€
56,54,-€
73,38,-€
22,68,-€
59,70,-€
51,17,-€
35,00,-€
53,00,-€
52,30,-€
52,30,-€
52,30,-€

261,75,-€
16,33,-€
27,26,-€
27,26,-€
24,43,-€
27,26,-€
24,43,-€
14,85,-€
18,58,-€
22,31,-€
28,93,-€
8,93,-€
23,53,-€
20,18,-€
13,82,-€
20,89,-€
20,63,-€
20,63,-€
20,63,-€

Odmena správcu
v%
v€
1%
4,02,-€
5%
1,26,-€
5%
2,09,-€
5%
2,09,-€
5%
1,88,-€
5%
2,09,-€
5%
1,88,-€
5%
1,14,-€
5%
1,43,-€
5%
1,71,-€
5%
2,22,-€
5%
0,69,-€
5%
1,81,-€
5%
1,55,-€
5%
1,06,-€
5%
1,61,-€
5%
1,58,-€
5%
1,58,-€
5%
1,58,-€
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Pripísané úroky na konkurznom účte
Spolu

0,50,-€
1.630,40,-€

Deň vydania: 28.02.2017
0,19,-€
642,82,-€

Odmena správcu zo speňaženia

0%

0,00,-€
33,27,-€

33,27,-€

K rozdeleniu pre nezabezpečených veriteľov je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených
k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu, bankových poplatkov súvisiacich
s vyplatením veriteľov a zrušením účtu a poštovného.
Na rozdelenie pre veriteľov zostáva čistý výťažok vo výške 915,31,- €.
II.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečených veriteľov
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t. j. celkový výťažok
predstavuje sumu 1.630,40,-€, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej výške 715,09,-€
(642,82,-€ + 39,00,-€ - budúce výdavky + 33,27,-€ - odmena zo speňaženia), predstavuje sumu 915,31,-€.
V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie,
percentuálny podiel vypočítaný podľa pomeru výšky pohľadávky veriteľa k celkovému súčtu všetkých zistených
pohľadávok a v poslednom stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený každý veriteľ v konečnom rozvrhu.
Konečný rozvrh
Zistená
pohľadávka

Č. Veriteľ
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
SR – Správa finančnej kontroly,
2.
T. G. Masaryka 10, 960 21 Zvolen
Slovenská konsolidačná, a.s.,
3.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Stredoslovenská energetika, a.s.,
4.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008
1.

5.

Zistené
poradie

%

E

0,12 1,10,-€

868,90,-€

E

0,42 3,84,-€

114,38,-€

E

0,05 0,46,-€

348,97,-€

E

0,17 1,56,-€

60,26,-€

E

0,03 0,27,-€

E

24,91 228,00,-€

Podriadená
pohľadávka

42,99 393,49

E

0,08 0,73,-€

E

11,72 107,27,-€

E

19,47 178,21,-€

E

0,02 0,19,-€

E

0,02 0,19,-€

245,59,-€

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín,
K dolnej stanici 22, Trenčín

Slovenská sporiteľňa, a.s.,
51.476,38,-€
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653
Mgr. Patrik Kútny,
7.
88.830,25,-€
M. Mišíka 401/25, 971 01 Prievidza
Slovenská plynárenský priemysel, a.s.,
8.
175,22,-€
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256
EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
9.
24.214,16,-€
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803
Crossdefault Management Group, k. s., správca úpadcu Igor
Matieska,
10.
40.233,78,-€
Zelená 2,
811 01 Bratislava, IČO 45 462 801, Zástupca: TOMÁŠ
KUŠNÍR, s.r.o.
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave,
11. Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO 215 759, Zástupca: Mgr. Igor 33,00,-€
Hanuliak
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
12.
50,39,-€
Pribinova 2, Bratislava, IČO 00 151 866, zástupca: JUDr. Igor Macášek
SPOLU:
206.651,28,-€
6.

Uspokojenie
veriteľov

100% 915,31,-€

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

______________________________
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca
Úpadcu: Jozef Kútny

K004504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 136 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
19.04.2017 o 09:00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Štefánikova 9, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov začína o 08:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra nie starší o viac ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Ondrej Brláš, správca

K004505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bulant
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovianska cesta 1994/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S1636BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
iná majetková hodnota
zostatková suma
462,43 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
OTP Banka Slovensko, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
462,43 EUR
deň zapísania majetku
20.06.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
finančné prostriedky úpadcu, poukázané na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 2
iná majetková hodnota
popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 663,88 EUR
deň zapísania majetku
20.06.2016
V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
dôvod zapísania majetku
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 3
iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 300,00 EUR
deň zapísania majetku
20.06.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-
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Súpisová zložka majetku č. 4
iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 300,00 EUR
deň zapísania majetku
08.07.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 5
iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 300,00 EUR
deň zapísania majetku
09.08.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 6
iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 300,00 EUR
deň zapísania majetku
08.09.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 7
iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
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1/1
300,00 EUR
07.10.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
-

Súpisová zložka majetku č. 8
iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 300,00 EUR
deň zapísania majetku
08.11.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 9
iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 300,00 EUR
deň zapísania majetku
07.12.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 10
iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 300,00 EUR
deň zapísania majetku
10.01.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 11
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iná majetková hodnota
suma
300,00 EUR
IBAN
SK67 5200 0000 0000 1691 9433
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
OTP Banka Slovensko, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 300,00 EUR
deň zapísania majetku
08.02.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K004506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szaniszlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie: Nám SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Imrich Szaniszlo, nar. 12. januára 1948, bytom Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že
v súlade s § 34 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 „ZKR“)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 4. apríla 2017 (utorok) o 9:00 hod v zasadačke
advokátskej kancelárie BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o. na adrese Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Prezentácia účastníkov sa začne o 8:45 hod.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Správa správcu o jeho doterajšej činnosti a o stave konkurzu;
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa §107 ods. 2 ZKR;
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods. 1 ZKR;
5. Rôzne;
6. Záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle §35 ZKR má právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad
totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci alebo poverenia na zastupovanie a doklad totožnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 20. februára 2017

JUDr. Denisa Pejchalová

K004507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fojtík Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnice prechodne Tužina 101, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2009 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/10/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

29K/10/2009 S1395

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku

Typ súpisovej zložky majetku:

hnuteľná vec - peňažná pohľadávka z titulu výťažku z dražby nehnuteľnosti nevyplateného oprávnenému
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava , v exekučnom konaní EX 445/97.

Súpisová hodnota 36.538,87 Eur.

JUDr. Matúš Košara
správca
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K004508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szaniszlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie: Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Imrich Szaniszlo, nar. 12. januára 1948, bytom Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo
výške 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť
na účet číslo SK23 8360 5207 0042 0218 5742.

V Bratislave, dňa 20. februára 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K004509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Drndová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2012 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku: Zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie, kedy bol oprávnený robiť zrážky
Hodnota súpisovej zložky: 14.900,00 Eur
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods.1 písm. b) ZKR – majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
Deň zaradenia do súpisu: 20.01.2017
Sporný zápis: Pozn. v prospech tretej osoby: -

V Bratislave dňa 20.01.2017
Ing. Marian Mikuš

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TONER EXPRESS, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 806 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/42/2016 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
TONER EXPRESS, s.r.o. “v konkurze“, so sídlom Podjavorinskej 246, Lučenec, sp. zn.: 4K/42/2016 v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané nasledovné dve nezabezpečené pohľadávky, doručené do
kancelárie správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica.
I.

prihlásená suma:

istina:

3,04 EUR,

príslušenstvo:

0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za január 2013;

II.

prihlásená suma:

istina:

226,01 EUR,

príslušenstvo:

0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za február 2013.

JUDr. Ivan Dlhopolec
Správca

K004511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Kvasna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 22, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2014 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica

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

Deň vydania: 28.02.2017

Okresný súd Banská Bystrica
1K/7/2014
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Ing. Ivana Kvasnu, nar. 06.01.1965, trvale bytom Potočná 22, 976 11 Selce, vedenej na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 1K/7/2014, správca JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám.
SNP 27, 960 01 Zvolen, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.

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

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K004512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lešinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 40, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Štúrová 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2015 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/19/2015 zo dňa 9. júna 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 113/2015 dňa 16. júna 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Martin Lešinský, bytom Moravská 40, 040 01 Košice, narodený 27. júna 1980 (ďalej len „úpadca“) (ďalej len
„uznesenie“). Predmetným uznesením zároveň ustanovil za správcu majetku úpadcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie správcu Štúrová 27, 040 01 Košice, značka správcu S1747.
V súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem doplnenie súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
Typ súpisovej položky majetku: Iná majetková hodnota
V zmysle § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. - zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou
za mesiac september 2016

581,43 EUR

za mesiac október 2016

578,93 EUR

za mesiac november 2016

448,82 EUR

za mesiac december 2016

578,93 EUR

za mesiac január 2017

709,82 EUR

V Košiciach, dňa 20.2.2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K004513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Frnčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 363, 962 71 Dudince Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.8.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/81/2016/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/81/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca
úpadcu Emília Frnčová, nar.7.8.1971, bytom Okružná 363, 962 71 Dudince týmto v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO:31335004,
Bajkalská 30, Bratislava v celkovej výške 143.752,35,-Eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K004514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nagyová - M.N.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 110, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 559 737
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2013 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Úpadkyňa: Mária Nagyová –
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

N.M.,

sp.

zn.:

OS

NR

32K/30/2013,

správca

G

&

B

KONKURZY

4) Iná majetková hodnota

Por. č. Popis
106.
Príjem úpadkyne za obdobie 12/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
107.
Príjem úpadkyne za obdobie 01/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Leviciach dňa 23.02.2017

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K004515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašica Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2065 / 21, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2016 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca úpadcu: Vladimír Jašica, nar. 30.08.1992, bytom Bysterecká 2065/21, 026
01 Dolný Kubín, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na Predmestskej
ulici 8537/2B, Žilina v úradných hodinách počas pracovných dní od 08,30 hod do 14,30 hod. Termín je potrebné
vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0905 215 397 alebo emailom: durmanova.spravca@gmail.com.
V Žiline, dňa 23.02.2017
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová

K004516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mozolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. A. Beňovského 394/75 C, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/46/2016 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/46/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ Tatra banka, a.s.
druh a poradie zebezpečenia: záložné právo k nehnuteľnosti 1. poradie
popis nehnuteľnej veci: rodinný dom
súpisné č. stavby: 394
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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parcela: 2332
adresa: M. A. Beňovského 394/75C
číslo LV: 727
katastrálne územie: Vrbové
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
súpisová hodnota majetku (podiel úpadcu): 25 000,- EUR

K004517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 226, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Jána Valacha, nar. 10.05.1983, trvale bytom Hrušov 226, 991 42 Hrušov, SR, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn. OS BB 4K 1/2017, oznamuje osobám oprávneným
nahliadať do správcovského spisu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v
pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť
telefonicky na tel. č. 0908 602 156, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese:
stela.chovanova@gmail.com
Mgr. Stela Chovanová, správca

K004518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 226, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
"Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
„Convocatoria para la presentacio´n de créditos. Plazos Aplicables“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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"Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare"
"Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne"
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
"Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
"Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
"Invitation à produire une créance. Délais à respecter"
"Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις
προθεσμίες"
"Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
"Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed"
"Stedina għal preżentazzjoni ta' talba"
"Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen
termijnen"
"Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a
observar"
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
"Invitaie de înregistrare a cererii de admitere a
creanei. Termenul limită"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Ján Valach, nar.
10.05.1983, trvale bytom Hrušov 226, 991 42 Hrušov, SR, („ďalej len úpadca“) oznamujem, že na majetok úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4K 1/2017 - 53 zo dňa 02.02.2017, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 29/2017, dňa 10.02.2017, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr.
Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň doručenia (zverejnenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
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, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate ( § 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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 (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
( § 30 ods. 2 ZKR).
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt:
Ján Valach, date of birth, 10.05.1983, residence Hrušov 226, 991 42 Hrušov, SR, is our responsibility to
inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 4K 1/2017 - 53, dated 02.02.2017, it was
published in the Commercial bulletin No. 29/2017 from 10.02.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed Mgr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the
trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution of declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, where by as the day of publishing (delivery) of the judicial decision in the Commercial
bulletin shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of
the Act No. 7/2005 Coll. On Bankruptcy and Restructuring Acta s amended (hereinafter reffered as „BRA” in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
The application shall be submitted a single copy to the trustee where by it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, a single copy delivers the
creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched, he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into list of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into list of the
claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse (§28 sec. 4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right its
provision to the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 2 BRA).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Mgr. Stela Chovanová, správca (trustee)

K004519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hikl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 268, 044 58 Kechnec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Gyüreová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2016 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Veronika Gyüreová, správca úpadcu Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom Kechnec 268, 044 58 Seňa,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Mlynská 27,
040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok v čase od 09.00 - 12.00. hod. a od 12.30 – 15.30.
hod., v piatok v čase od 08.00 – 12.00 hod. a od 12.00 – 14.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0908 875 737, e-mail:
gyureova.v@gmail.com
JUDr. Veronika Gyüreová, správca

K004520
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:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská sobota, IČO: 47 236 108
ako správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20,
Lučenec týmto opravuje podanie zverejnené dňa 24.2.2017 v Obchodnom vestníku č.37/2017 nasledovne:
pôvodné podanie s textom:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20, Lučenec, v zmysle ustanovenia §28,
ods. 3 ZKR oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 4K 56/2016, že dňa 21.02.2017, t.j. po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška zabezpečenej
pohľadávky veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752,
Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky vrátane príslušenstva je 2 697,14 € Prihlášku správca zapísal do
zoznamu pohľadávok dňa 21.02.2017 pod poradovým číslom 8.
nahrádza nasledovný text:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20, Lučenec, v zmysle ustanovenia §28,
ods. 3 ZKR oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 4K 56/2016, že dňa 21.02.2017, t.j. po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26,
IČO: 35 792 752, Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávok vrátane príslušenstva je 2 697,14 €
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 21.02.2017 pod poradovým číslom 8.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
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K004521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 389/19 389/19, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K 47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 47/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu LAMO, spol. s r.o. “v konkurze“ so sídlom Mierová 389/19, 974 46
Valaská, IČO: 31 639 836, sp. zn. 1K/47/2015, v zmysle § 96 ods.2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty. Zároveň týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, každý pracovný deň od 08.00 –
12.00 a od 13.00 – 15.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0917 275 198, resp. na
adrese: drugdova.md@gmail.com.
Poučenie:
V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
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