Obchodný vestník 43/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.03.2017

K004610
Spisová značka: 6K/58/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ing. Marián Gálik, nar.
08.09.1957, bytom Chalupkova 9, 819 43 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, so sídlom
kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230, uznesením č. k. 6K/58/2011-303 zo dňa
30.01.2017, rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Camarlengo, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010
01 Žilina, IČO: 46 099 026, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: 1/ KRC s.r.o., so sídlom Prúty
551/1, 010 04 Žilina, IČO: 36 769 444 a 2/ PORADCA, s.r.o., so sídlom Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36 371
271. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K004611
Spisová značka: 6K/51/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: KRAFT Personal s. r. o., so sídlom Kopčianska 14, 851 01
Bratislava, IČO: 46 128 808, uznesením č. k. 6K/51/2012-97 zo dňa 25.01.2017, zrušil pre nedostatok majetku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K004612
Spisová značka: 6K/1/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
INWEX, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Žilinská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 45 583 307, správcom ktorého je: Mgr. Karol Haťapka, so sídlom
kancelárie Drieňová 34, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 233, uznesením č. k. 6K/1/2014-302 zo dňa 30.01.2017,
rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35
724 803, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.2.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K004613
Spisová značka: 1K/3/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ivona Kubove, nar. 15. 05.
1965, bytom Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Súd zrušuje konkurz na majetok dlžníka Ivona Kubove, nar. 15. 05. 1965, bytom Námestie SNP 13, 976 13
Slovenská Ľupča po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola
čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská
Bystrica, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. (§102 ods. 4 ZKR)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
(odvolací návrh).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní
sa uvedie,
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Bystrica, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. (§102 ods. 4 ZKR)
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).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004614
Spisová značka: 4R/4/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa F & F Trading s.r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 45 720 134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.:
67581/B, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi F & F Trading s.r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 45 720 134
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K004615
Spisová značka: 2K/92/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 2K/92/2016
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: Ranč u Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 44 906 048
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 09. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

je z r u š e n é z dôvodu,
že dlžník sa v zákonom určenej lehote na osvedčenie svojej platobnej schopnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
nevyjadril, t.j. platobnú schopnosť neosvedčil. (§ 19 ods. 1 písm. a) bod 3. a písm. c) ZKR)
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Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 09. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník sa v zákonom určenej lehote na osvedčenie svojej platobnej schopnosti
nevyjadril, t.j. platobnú schopnosť neosvedčil. (§ 19 ods. 1 písm. a) bod 3. a písm. c) ZKR)
Banská Bystrica 24. 02. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004616
Spisová značka: 2K/92/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Ranč u
Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo, IČO: 44 906 048, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 17056/S takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Mgr. Alenu Gregorovú, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 54 do funkcie
predbežného správcu dlžníka - Ranč u Mariána, s.r.o.,
so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 44 906 048.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004617
Spisová značka: 26K/62/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ingrid Bišková, rod.
Grošaftová, nar. 01.09.1965, trvale bytom Gagarinovo námestie 1462/6, 040 12 Košice, podnikajúca pod obchodným
menom: Ing. Ingrid Bišková, s miestom podnikania Gagarinovo námestie 1462/6, 040 12 Košice, IČO: 34 276 483 o
návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol

Dlžník je povinný poskytnúť správcovi, JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040
01 Košice, zn. správcu: S1407, ku koncu druhého roka skúšobného obdobia sumu 2.265,24,- eur na uspokojenie
záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie záväzkov ku
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľauznesením
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
koncu tretiehoVydáva
roka Ministerstvo
skúšobného
obdobia určí
súd samostatným
bezodkladne
po ukončení
druhého roka
skúšobného obdobia. a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dlžník je povinný poskytnúť správcovi, JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040
01 Košice, zn. správcu: S1407, ku koncu druhého roka skúšobného obdobia sumu 2.265,24,- eur na uspokojenie
záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie záväzkov ku
koncu tretieho roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení druhého roka
skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu druhého skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas druhého roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici druhého skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom druhého skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Košice I dňa 24.2.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004618
Spisová značka: 32K/12/2010
OZNAM
32K/12/2010 - 663

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ing. Ján Fedor, nar. 02.09.1962, bytom Starozagorská 9, 040 23 Košice
uznesením č.k. 32K/12/2010-654 zo dňa 28.11.2016 zrušil malý konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2016.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 24.2.2017
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K004619
Spisová značka: 32K/12/2010
Okresný súd Košice I vo veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Fedor, nar. 02.09.1962, bytom
Starozagorská 9, 040 23 Košice, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1281.
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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O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1281.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K004620
Spisová značka: 32K/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: ANTES PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Cyrila a Metoda
1, 071 01 Michalovce, IČO: 31 695 132, proti dlžníkovi: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v
skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31 693 270,
zastúpený: JUDr. Alexejom Ivankom, advokátom, so sídlom: Nám. osloboditeľov 73, 071 01 Michalovce o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31
693 270.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu navrhovateľovi: ANTES PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce,
IČO: 31 695 132 v sume 1.659,70 EUR, vedený pod položkou denníka D19-283/2016, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Košice I dňa 24.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K004621
Spisová značka: 32K/1/2017
OZNAM
Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)
695 132

ANTES PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31

proti odporcovi (žalovanému) INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom: T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce, IČO: 31
693 270

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 07.04.2017 o 10.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 27/B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu zastavenia konkurzného konania voči dlžníkovi.
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, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 27/B,
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1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu zastavenia konkurzného konania voči dlžníkovi.

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Okresný súd Košice I, dňa 24.02.2017
Za správnosť vyhotovenia: Marta Ruščáková
O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)
Okresný súd Košice I dňa 24.2.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K004622
Spisová značka: 31K/54/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Július Hudec, nar. 9.1.1939,
bytom 935 84 Tupá 204, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/54/2012-90 zo dňa 14.2.2013 na majetok úpadcu
Július Hudec, nar. 9.1.1939, bytom 935 84 Tupá 204, 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 23.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004623
Spisová značka: 27K/24/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
Demandice č. 445.
II.
III.
47817003.

Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zmene
doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
O t v á r aaosa
malýa konkurz.
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I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
Demandice č. 445.

Deň vydania: 02.03.2017

Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom

II.

O t v á r a sa malý konkurz.

III.
47817003.

Ustanovuje do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom: Zvolen, Stráž č. 223, IČO:

IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/24/2016.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Jana
Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, 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. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
VII. Súd poučuje veriteľov, že 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 <http://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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávok proti tejto podstate
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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, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať
okrem všeobecných náležitostí návrhu ( § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
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 Nitra dňa 23.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004624
Spisová značka: 31K/8/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : ZUBNÁ TECHNIKA spol. s r.o. v likvidácii, IČO: 34 129
481, so sídlom Janka Kráľa č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ZUBNÁ
TECHNIKA spol. s r.o. v likvidácii, IČO: 34 129 481, so sídlom Janka Kráľa č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka ZUBNÁ TECHNIKA spol. s r.o. v likvidácii, IČO: 34 129 481, so sídlom
Janka Kráľa č. 2, 953 01 Zlaté Moravce.
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 24.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004625
Spisová značka: 4K/39/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Ivan Tkáč, nar. 06.05.1978, bytom Hrnčiarska
1606/19, 091 01 Stropkov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ELIT, s.r.o., so sídlom 086 36 Nižná
Polianka 73, IČO: 36 481 301, zastúpeného splnomocnencom: Marek Timko, bytom Kozmonautická 1135/3, Čaňa,
takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
konkurzné konanie voči dlžníkovi ELIT, s.r.o., so sídlom 086 36 Nižná Polianka 73, IČO: 36 481 301, z a s t a v u
je.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní na Krajský súd v Košiciach prostredníctvom Okresného súdu
Prešov.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 21.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K004626
Spisová značka: 22K/6/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01
Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01
Prievidza, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01
Trenčín, značka správcu S1402.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 23.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004627
Spisová značka: 38K/57/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Elena Srnánková, nar. 30.10.1962, trvale bytom 913
05 Adamovské Kochanovce 211, ktorého správcom obchodná spoločnosť Licitor recovery, k. s. so sídlom kancelárie
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi obchodnej spoločnosti Licitor recovery, k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01
Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388 sa priznáva paušálna odmena vo výške 199,16 eura a
náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 316,29 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi
obchodnej spoločnosti Licitor recovery, k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO
45 393 486, značka správcu S1388, priznanú odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo
výške 316,29 eura na účet správcu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu
pod položkou reg. D19 94/2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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obchodnej spoločnosti Licitor recovery, k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO
45 393 486, značka správcu S1388, priznanú odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo
výške 316,29 eura na účet správcu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu
pod položkou reg. D19 94/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 23.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004628
Spisová značka: 28K/73/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti ACTHERM,
a.s. so sídlom Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza, IČO 36 351 091, ktorého správcom je JUDr. Otília Prachařová so
sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti ACTHERM, a.s. so sídlom Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza, IČO
36 351 091 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 24.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004629
Spisová značka: 28R/4/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Križan, nar. 25.04.1955, trvale
bytom 957 03 Prusy 217, ktorý má pozastavenú činnosť pod obchodným menom Peter Križan - MÄSKO s miestom
podnikania Svätoplukova 1339, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 480 773, uznesením č.k. 28R/4/2012-1314
zo dňa 31.01.2017 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 pohľadávok pôvodného veriteľa
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256, a to v
rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 18 013,07 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.
290 až 301.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2017.

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 Trenčín dňa 24.2.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K004630
Spisová značka: 38K/19/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Belica, nar. 14.10.1980,
bydlisko 913 03 Drietoma 520, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Správcovský dom, k. s. so sídlom
kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571, o návrhu správcu na určenie
odmeny a výdavkov správcu takto
rozhodol
I. Správcovi obchodnej spoločnosti Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske,
IČO 47 236 329, značka správcu S1571 sa priznáva paušálna odmena za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 365,13 eura. Vo zvyšnej časti sa návrh správcu zamieta.
II. Návrh správcu na priznanie náhrady preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku úpadcu vo výške 44,05 eura
sa zamieta.
III. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi obchodnej spoločnosti Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO
47 236 329, značka správcu S1571, priznanú paušálnu odmenu vo výške 365,13 eura a to z preddavku zloženého
úpadcom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 29/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 365 ods. 1
CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 24.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004631
Spisová značka: 38K/51/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, trvale
bytom Hrachovište 258, 916 16 Krajné, uznaný za malý, ktorého správcom je Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1670, o návrhu správcu na vyplatenie nespotrebovanej časti
preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila Mgr. Marekovi Piršelovi so
sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1670, preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku
zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 85/2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004632
Spisová značka: 38K/51/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, trvale
bytom Hrachovište 258, 916 16 Krajné, ktorého správcom je Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10,
851 01 Bratislava, značka správcu S1670, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu
do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Odvolanému správcovi JUDr. Ing. Gabriele Štrbáňovej so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov,
značka správcu S1372, sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.2.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004633
Spisová značka: 40K/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Jaroslav Straka, nar. 06.09.1967, trvale bytom
Pribinova 643/4, 972 01 Bojnice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Jaroslav Straka, nar.
06.09.1967, trvale bytom Pribinova 643/4,
972 01 Bojnice takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Ing. Jaroslav Straka, nar. 06.09.1967, trvale bytom Pribinova 643/4, 972
01 Bojnice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 24.2.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004634
Spisová značka: 29NcKR/5/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Ing. Eva Galková, nar. 14.01.1973 trvale bytom
Dúlov 171, Pruské, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je JUDr. Viliama Vaňka, so sídlom kancelárie
Radlinského 578/11, Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, o oddlžení dlžníka, 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 Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Ing. Eva Galková, nar. 14.01.1973 trvale bytom
Dúlov 171, Pruské, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je JUDr. Viliama Vaňka, so sídlom kancelárie
Radlinského 578/11, Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník: Ing. Eva Galková, nar. 14.01.1973 trvale bytom Dúlov 171, Pruské s a o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii/.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 24.2.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K004635
Spisová značka: 25K/30/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Talian, nar. 01.07.1988,
Sobotište 41, 906 05 Sobotište, ktorého správcom je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Bratislavská cesta
1941, 931 01 Šamorín, uznesením č.k. 25K/30/2012-298 zo dňa 19.01.2017, zrušil konkurz na majetok úpadcu po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.2.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K004636
Spisová značka: 25K/25/2015
OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Végh, nar. 10.06.1980,
Žabia 1650/90, 930 02 Gabčíkovo, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie:
Veterná 43, 931 01 Šamorín, uznesením č. k. 25K/25/2015-134 zo dňa 24.01.2017, povolil vstup nového veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35724803, do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35724803, v
rozsahu pohľadávok v celkovej výške 2700,17 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.2.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K004637
Spisová značka: 36K/15/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Adamčík, narodený
12.09.1957, bytom Veterná 3138/21, Sereď, zas. JUDr. Tiborom Sanákom, advokátom, Námestie SNP 2, 917 01
Trnava, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o žiadosti
správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 08.04.2016, takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie č.k. 36K/15/2015-258, zo dňa 03.06.2016 - vo výroku, v časti označenia speňaženia
majetku na pozemky parcelné číslo 273 a 274 zapísané, na LV číslo 649, pre okres: Senica, obec: Prievaly,
katastrálne územie: Prievaly ktorá má správne znieť:
„Správcovi u k l a d á záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom Vydáva
v Obchodnom
vestníku
č. 234/2015
dňa
07.12.2015
pod položkou
a to : vestníku
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011K026433,
Z. z. o Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majetku na pozemky parcelné číslo 273 a 274 zapísané, na LV číslo 649, pre okres: Senica, obec: Prievaly,
katastrálne územie: Prievaly ktorá má správne znieť:
„Správcovi u k l a d á záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 234/2015 dňa 07.12.2015 pod položkou K026433, a to :
pozemok parcelné číslo 273, o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, v podiele 7/74448,
31/74448, 83/74448,
pozemok parcelné číslo 274, o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, v podiele 7/74448,
31/74448, 83/74448
zapísaný na LV číslo 649, pre okres: Senica, obec: Prievaly, katastrálne územie: Prievaly, v súpisovej hodnote
0,0858 eur.“
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004638
Spisová značka: 23K/22/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Silvia Šeböková, nar.
7.7.1976, Hlavná 569, 925 09 Košúty, správcom majetku ktorého je Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom
kancelárie: Podjavorinskej 37/1, Trnava, o výmene správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu: Ing. Miroslavovi R. Šefčíkovi, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917
01 Trnava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 3, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K004639
Spisová značka: 1K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava,
IČO: 43 904 505, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zvolenská investičná s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03
Žilina, IČO: 36 634 832, takto
rozhodol

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Zvolenská investičná s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 634
832.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
Vydáva
Ministerstvoalebo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konania o výkon
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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
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Obchodný vestník 43/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.03.2017
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 24.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004640
Spisová značka: 4K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MISTRAL INTERIM, s.r.o. so sídlom
Východná 3904/9, 036 01 Martin, IČO: 36 686 701, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom
kancelárie Palárikova 76, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
Priznáva správcovi úpadcu JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.638,78 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 24.2.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K004641
Spisová značka: 1K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Katarína Faturová, nar. 24.11.1977, Smreková
3095/24, 010 07 Žilina, do 9.2.2017 podnikajúca pod IČO-m: 43 392 067, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Katarína Faturová, nar. 24.11.1977, Smreková 3095/24, 010 07 Žilina,
do 9.2.2017 podnikajúca pod IČO-m: 43 392 067.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 24.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004642
Spisová značka: 1K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Jozef Gerát, nar. 4.2.1962, 023 12
Svrčinovec 809, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Gerát, nar. 4.2.1962, 023 12 Svrčinovec 809.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 24.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004643
Spisová značka: 4K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Šibík, nar. 25.2.1971, bytom
Žarnov 1691, 013 62 Veľké Rovné, v časti o návrhu správkyne na uloženie záväzného pokynu, ako postupovať vo
veci speňažovania majetku, takto
rozhodol
Na speňažovanie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
129/2016 zo dňa 06.07.2016, a to:
- pozemku parc. č. 7872/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2, zapísané na LV č. 7868 pre
katastrálne územie Veľké Rovné (obec Veľké Rovné, okres Bytča), spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota
1.000 eur
- stavby - rodinný dom, súpisné číslo 1691, zapísané na LV č. 7868 pre katastrálne územie Veľké
Rovné (obec Veľké Rovné, okres Bytča), spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 20.000 eur
je správca povinný zorganizovať dražbu, primerane podľa ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
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129/2016 zo dňa 06.07.2016, a to:
- pozemku parc. č. 7872/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2, zapísané na LV č. 7868 pre
katastrálne územie Veľké Rovné (obec Veľké Rovné, okres Bytča), spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota
1.000 eur vestník 43/2017
Obchodný
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.03.2017
- stavby - rodinný dom, súpisné číslo 1691, zapísané na LV č. 7868 pre katastrálne územie Veľké
Rovné (obec Veľké Rovné, okres Bytča), spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 20.000 eur
je správca povinný zorganizovať dražbu, primerane podľa ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách, pričom podmienky dražby budú stanovené v súlade s návrhom správcu na uloženie záväzného pokynu zo
dňa 13.10.2016. Správca je povinný o akýchkoľvek významných skutočnostiach týkajúcich sa speňažovania tohto
majetku informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K004644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DM-SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 26, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 908 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/50/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/50/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 36.324,57 EUR, dlžník P&LKW HOLDING s.r.o., Šustekova 37,
851 04 Bratislava, IČO: 35733683, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. VF2012030, súpisová
hodnota 36.324,57 EUR,
2. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 15.442,94 EUR, dlžník P&LKW HOLDING s.r.o., Šustekova 37,
851 04 Bratislava, IČO: 35733683, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. VF2012054, súpisová
hodnota 15.442,94 EUR,
3. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 14.874,07 EUR, dlžník P&LKW HOLDING s.r.o., Šustekova 37,
851 04 Bratislava, IČO: 35733683, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. VF2012055, súpisová
hodnota 14.874,07 EUR,
4. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 17.776,09 EUR, dlžník P&LKW HOLDING s.r.o., Šustekova 37,
851 04 Bratislava, IČO: 35733683, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. VF2012075, súpisová
hodnota 17.776,09 EUR,
5. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 560,45 EUR, dlžník TOPGEO BRNO, spol. s r.o., Olomoucká
1166/75, 627 00 Brno, ČR, IČO: 41603338, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. 2014042,
súpisová hodnota 560,45 EUR,
6. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 1.521,22 EUR, dlžník TOPGEO BRNO, spol. s r.o., Olomoucká
1166/75, 627 00 Brno, ČR, IČO: 41603338, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. 2014086,
súpisová hodnota 1.521,22 EUR,
7. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 480,38 EUR, dlžník TOPGEO BRNO, spol. s r.o., Olomoucká
1166/75, 627 00 Brno, ČR, IČO: 41603338, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. 2014132,
súpisová hodnota 480,38 EUR,
8. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 720,58 EUR, dlžník TOPGEO BRNO, spol. s r.o., Olomoucká
1166/75, 627 00 Brno, ČR, IČO: 41603338, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. 2014178,
súpisová hodnota 720,58 EUR,
9. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 880,70 EUR, dlžník TOPGEO BRNO, spol. s r.o., Olomoucká
1166/75, 627 00 Brno, ČR, IČO: 41603338, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. 2014187,
súpisová hodnota 880,70 EUR,
10. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 240,19 EUR, dlžník TOPGEO BRNO, spol. s r.o., Olomoucká
1166/75, 627 00 Brno, ČR, IČO: 41603338, právny dôvod faktúra z obchodného styku č. 2014198,
súpisová hodnota 240,19 EUR,
11. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 1.715 EUR, dlžník Sanbal AT s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra,
IČO: 35947331 právny dôvod faktúra z obchodného styku č. VF2013168, súpisová hodnota 1.715 EUR,
12. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 1.171,80 EUR, dlžník Sanbal AT s.r.o., Okružná 3239, 900 01
Modra, IČO: 35947331 právny dôvod faktúra z obchodného styku č. VF2013234, súpisová hodnota
1.171,80 EUR,
13. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 6.912 EUR, dlžník Sanbal AT s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra,
IČO: 35947331 právny dôvod faktúra z obchodného styku č. VF2013251, súpisová hodnota 6.912 EUR,
14. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 1.593,02 EUR, dlžník ZE-PRA PLUS, spol. s r.o., ul. 1 mája 1/B,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46054162 právny dôvod faktúra z obchodného styku č. VF2012038, súpisová
hodnota 1.593,02 EUR,
15. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 7.929,05 EUR, dlžník IMA INVEST s.r.o., Hviezdoslavova 41, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 36520349, právny dôvod zmluva o postúpení pohľadávok, súpisová hodnota
7.929,05 EUR,
16. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 2.441,23 EUR, dlžník TRIX s.r.o., Cyprichova 1, 831 54
Bratislava, IČO: 35873116, právny dôvod zmluva o postúpení pohľadávok, súpisová hodnota 2.441,23
EUR,
17. Pohľadávka z účtu v banke, zostatok na účte č. IBAN: SK8675000000004008863968 vo výške 11.026,53
EUR, súpisová hodnota 11.026,53 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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V Nitre, dňa 26.2.2017

K004645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov
JUDr. Karol Porubčin, konkurzný správca úpadcu Bc. Pavol Kozák, nar. 11.07.1979, bytom Halalovka 2343/33,
911 08 Trenčín, zvoláva v zmysle § 34 ods. 2 ZoKR ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 27.03.2017
o 10.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, na 2. poschodí
s nasledujúcim programom :
Predmet rokovania ďalšej schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o doterajšom priebehu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
Rôzne
Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa – originál alebo osvedčená
fotokópia doklad totožnosti.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K004646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Ing. Jaroslav Čecho, nar. 7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013 15 Rajecká
Lesná, t.č. pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK Real, s miestom podnikania: 013 17 Čičmany 46, IČO:
37 694 391 (ďalej len „Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005
Z.z. dopĺňa o nové súpisové zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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6/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 8/2016 vo výške 52,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 20.2.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,64 Eur

7/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 9/2016 vo výške 52,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 20.2.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,64 Eur

8/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 10/2016 vo výške 52,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 20.2.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,64 Eur

9/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 11/2016 vo výške 52,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 20.2.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,64 Eur

V Martine, dňa 20.2.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K004647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavů, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhora 26, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 876 735
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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Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

ÚPADCA
Veriteľ

Václavu, s. r. o., Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 876 735
ZICO, s. r. o., Staničná 7, 034 91 Švošov, IČO: 44 559 500
1. FA-320100023 - Predmetnou faktúrou splatnou dňa 10. 12. 2010 vystavenou na sumu 1606,50 € si veriteľ uplatnil od
dlžníka výkopové a zemné práce strojom CAT 279 C na stavbe "Kubínske terasy" v období od 29. 11. 2010 do 03. 12.
2010, a to na základe objednávky dlžníka zo dňa 05. 11. 2010. Z uplatnenej faktúry dlžník dňa 18. 02. 2011 uhradil sumu vo
výške 1338,78 €, čím z predmetnej faktúry ostala neuhradená časť vo výške 267,75 €. Príslušenstvo uvedenej pohľadávky
predstavujú úroky z omeškania vo výške 9% p. a. zo sumy 1606,50 € od 11. 12. 2010 do 17. 02. 2011 (spolu 26,94 €) a
dôvod
úrok z omeškania vo výške 9 % p. a. zo sumy 267,75 € od 18. 02. 2011 do 04. 03. 2016 (spolu 121,50€).

Právny
vzniku
pohľadávky

Suma
pohľadávok
vrátane
príslušenstiev
Prihláška
doručená dňa
Počet príloh

2. FA-320110001 - Predmetnou faktúrou splatnou dňa 21. 01. 2011 vystavenou na sumu 1224,- € si veriteľ uplatnil od
dlžníka výkopové a zemné práce strojom CAT 279 C na stavbe "Kubínske terasy" v období od 29. 11. 2010 do 03. 12.
2010, a to na základe objednávky dlžníka zo dňa 05. 11. 2010. Predmetná faktúra nebola do dnešného dňa uhradená ani
len čiastočne. Príslušenstvo uvedenej pohľadávky predstavujú úroky z omeškania vo výške 9% p.a. zo sumy 1224,- € od
22. 01. 2011 do 04. 03. 2016 (spolu 563,78€).
2.204,01 €
22. 02. 2017
4

V Čadci, dňa 07. 02. 2017
Imrich Šimulák, správca

K004648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Vavreková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 29, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2013 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Viera Vavreková, nar. 21.06.1966, bytom Lodno 29, 023 34 Lodno (ďalej len
„Úpadca“) sa v súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z. dopĺňa o nové
súpisové zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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37/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 12/2016 vo výške 300 Eur
deň zaradenia do súpisu: 27.2.2017
dôvod zaradenia do súpisu: dobrovoľná zrážka zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 300 Eur

38/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 1/2017 vo výške 300 Eur
deň zaradenia do súpisu: 27.2.2017
dôvod zaradenia do súpisu: dobrovoľná zrážka zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 300 Eur

V Martine, dňa 27.2.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K004649
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:
Iné zverejnenie

Sp. zn. súdneho spisu: 40K/46/2016
Sp. zn. správcovského spisu: 40K/46/2016 S1394
Úpadca: Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR
Zápisnica
z konania schôdze veriteľov úpadcu Anton Vlasko
Dátum a čas konania: 24.02.2017 o 14.00 hod.
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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Miesto konania: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Miroslava Žitníková
Zapisovateľ: JUDr. Vladimír Žitník
Veritelia: nikto
Prezentácia:
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutočnila od 13.45 hod. do 14.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
1. Otvorenie
Schôdzu veriteľov otvoril správca. Nakoľko schôdza bola zvolaná správcom podľa ust. § 34 ods. 1 ZKR, schôdzi
predsedá správca (§ 35 ods. 1 ZKR). Predseda schôdze veriteľov informoval prítomných veriteľov, že schôdza bola
zvolaná v súlade s ust. § 34 ods. 1 a 4 ZKR zverejnením termínu, miesta konania a programu schôdze
v Obchodnom vestníku č. 24/2017 dňa 3. februára 2017. Predseda poučil veriteľov o právach a povinnostiach
spojených s účasťou na schôdzi veriteľov a o spôsobe hlasovania citovaním § 35, § 36, § 37 a § 38 ZKR.
Predseda skonštatoval, že schôdze sa nezúčastnil ani jeden veriteľ. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov majú
veritelia, ktorých pohľadávka je zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, čo nespĺňa ani jeden veriteľ.
Schôdza nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať.
Následne predseda schôdze veriteľov vydal :
Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať.
Predseda schôdze veriteľov:
..................................................

JUDr. Miroslava Žitníková

K004650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubaj Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 888, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2014 S1242
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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 02.03.2017

Okresný súd Žilina
1K/13/2014
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca Úpadcu Ľubomír Zubaj,
nar. 17.06.1971, bytom 032 61 Važec 888, do 05.03.2013 podnikajúci pod IČO-om: 30 516 307, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 21.02.2017 do kancelárie
správcu doručená prihláška veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10,
813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, v celkovej prihlásenej sume vo výške 547,51 Eur. V súlade s ust. § 28 ods. 2
zák. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola prihlásená pohľadávka zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Erik Končok, správca

K004651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Botló
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná ulica 413/62, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/11/2015 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/11/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o neúspešnej dražbe - 3. kolo
3/2016
Mgr. Ondrej Bartošovič, ako správca úpadcu Vojtech Botló, nar. 28.11.1970 v konkurze vedenom Okresným
súdom Trnava pod sp. zn. 23K/11/2015, oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu
v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia
ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“)
zverejňuje Oznámenie o výsledku dražby:

Navrhovateľ:

Mgr. Ondrej Bartošovič

IČO:

42 335 299

Sídlo:

Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1748

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

24

Obchodný vestník 43/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.03.2017

ako správca úpadcu:

Úpadca:

Vojtech Botló

Nar.:

28.11.1970

Bytom:

Veterná ulica 413/62, 930 39 Zlaté Klasy

Dražobník:

Mgr. Ondrej Bartošovič
správca úpadcu

IČO:

42 335 299

Sídlo:

Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1748

Miesto konania dražby:
v priestoroch Správcovskej kancelárie Mgr. Ondrej
Bartošovič, na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Dátum konania dražby:
Dražba:

27.01.2017
3. kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel vo výške 2/4, na rodinnom dome súpisné číslo 413 postaveného
na parcele č. 346, evidovaný na Liste vlastníctva č. 973, v okrese Dunajská Streda, Obec: Zlaté Klasy, katastrálne
územie: Rastice.
Výsledok dražby:
3. kolo predmetnej dražby bolo neúspešné resp. zmarené. Na obhliadku sa nedostavil žiadny záujemca,
nikto nezložil dražobnú zábezpeku a nikto sa nedostavil na samotnú dražbu, teda nebolo urobené ani
najnižšie podanie a dražba bola neúspešná.

V Šali dňa 27.0.2017
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K004652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
Monika Kochanová, nar. 21. 09. 1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, sp. zn. 2K/69/2016 v zmysle §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96
Bratislava 26, IČO: 35 792 752 v celkovej sume 6.974,26 Eur, ktoré boli doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K004653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Brida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zakvášov 1518/50, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38K/67/2015 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/67/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

4:
úpadcom.

OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

5:
úpadcom.

OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

6:
úpadcom.

OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

7:
úpadcom.

OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

8:
úpadcom.

OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

9:
úpadcom.
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OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

10:
úpadcom.

OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

11:
úpadcom.

OPIS
SÚPISOVEJ
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová hodnota: 100,- EUR

:

ZLOŽKY
Peňažná hotovosť

vo

MAJETKU
výške 100,-

EUR

č.
zložená

12:
úpadcom.

JUDr. Mária Bustinová, správca
V Trenčianskych Tepliciach dňa 27.02.2017

K004654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca konkurznej podstaty úpadcu – FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811
02 Bratislava, IČO: 36 366 561, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod.
do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, telefonicky na č. : 0908 112 512 alebo emailom: prachova@prachova.sk
JUDr. RNDr. Silvia Prachová správca

K004655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca konkurznej podstaty úpadcu FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02
Bratislava, IČO: 36 366 561, sp. zn. 2K/19/2016, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísala do zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísala do zoznamu
pohľadávok pohľadávku veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32,
Bratislava v celkovej prihlásenej sume pohľadávky vo výške 60 Eur.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K004656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernd Otto Kiederer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2012/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený rozvrh výťažku všeobecnej podstaty:
Celkový príjem do podstaty: 3.046,51,- EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1.170,04,- EUR
Celková suma veriteľom na uspokojenie: 1.876,47,- EUR
nasledovne:
Arlette Von Saint Paul 1.394,56,- EUR
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 0,00,-EUR
Finanzamt Stuttgart IV 456,37,- EUR
Mgr. Juraj Kurti 6,28,- EUR
OfficeManagement, s.r.o. 19,26,- EUR

Mgr. Radka Longauerová, správca

K004657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015

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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8K/48/2015
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa MESTO MALACKY, so sídlom Bernolákova 5188/1A, 901 01
Malacky, IČO: 00 304 913, doručenej správcovi dňa 24.01.2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 23.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.

veriteľ: MESTO MALACKY, so sídlom Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913

Pohľadávka č. 1 vo výške 17,00 EUR , z toho istina vo výške 17,00 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Pohľadávka vznikla na základe vykonateľného rozhodnutia orgánu územnej
samosprávy č. ÚVaŽP/3237/2016JJ, zo dňa 22.2.2016 vydaného Mestským úradom Malacky, Útvar výstavby a
životného prostredia, ktorým bolo povinnému ako prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia
určené zaplatiť mestu Malacky ako orgánu ochrany ovzdušia ročný poplatok vo výške 17,00€ za malý zdroj
znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov a podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 11/2010 o ochrane ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Povinný mal určený poplatok uhradiť do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ale napriek opakovaným výzvam poplatok neuhradil. Príloha : Overený exekučný
titul-právoplatné a vykonateľné rozhodnutie č. ÚVaŽp/3237/2016/JJ , zo dňa 22.2.2016
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 27.02.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom 29.augusta 8-10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, doručenej správcovi dňa 07.02.2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 23.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.

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

Pohľadávka č. 1 vo výške 1 379,53 EUR, z toho istina vo výške 1 379,53 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Výstup z informačného systému JVP-výpis z daňového priznania. Poistné
podľa zák. č. 461/2003 Z.z. o Sociálnom poistení v znení nesk. predp. za obdobie 11/2016 vo výške 1 422,13
EUR, znížený predpis poistného z dôvodu pracovného pomeru s SZČO na čiastku 1 379,53 EUR.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 27.02.2017

Crossdefault Management Group, k. s.

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

K004659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Poničana 5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov
Spis. značka súdneho spisu: 4K/50/2016
Spis. značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1819
Úpadca: Marcela Nagyová
Narodený: 26.05.1977
Bydlisko: J. Poničana 5, 841 08 Bratislava
Dátum a čas konania schôdze: 24.02.2017 o 10:00 hod.
Miesto konania schôdze: Ivánska cesta 30/B, Bratislava
Správca: JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Zapisovateľ: Mgr. Gabriela Hornáčková

Prítomní:
Predseda schôdze:
Zapisovateľ:

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca
Mgr. Gabriela Hornáčková

Veriteľ:

Martin Wurelly

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
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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2. Správa o doterajšom priebehu
3. Záver
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru

Otvorenie
Správca privítal zástupcu veriteľov a otvoril zasadnutie zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu
Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, trvale bytom J. Poničana 5, 841 08 Bratislava.
Poučenie správcu konkurznej podstaty:
Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov zvolal správca konkurznej podstaty v zmysle § 38 ods. 1 ZKR, a to
tak, aby sa konalo do 15 dní od zvolenia zástupcu veriteľov. V rámci úspornosti a hospodárnosti sa správca
rozhodol zasadnutie zvolať hneď po skončení schôdze konkurzných veriteľov.
Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom zasadnutí zástupcu veriteľov, ak si zástupca veriteľov z
dôležitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho účasti.
O priebehu zasadnutia sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje zoznam prítomných, opis priebehu zasadnutia
a znenia prijatých uznesení spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje zástupca veriteľov.
Odpis zápisnice je zástupca veriteľov povinný najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia doručiť správcovi a
súdu. Správca najneskôr v nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom
vestníku.
Správa o doterajšom priebehu
Správca informoval zástupcu veriteľov o doterajšom priebehu konania a činnosti správcu.
Zástupca veriteľov zobral informáciu o stave konkurzného konania a prijatých uzneseniach na vedomie a
konštatuje, že doteraz nemá výhrady voči priebehu konkurzného konania a činnosti správcu.
Záver
Správca na záver skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia. Správca konkurznej
podstaty sa poďakoval zástupcovi veriteľov za jeho prítomnosť a zasadnutie ukončil o 10:40 hod

Martin Wurelly
zástupca veriteľov

K004660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Bojtoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľské Predmostie 118, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K87/2015 S 1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K87/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
číslo
súpis.
Výlučné
položky
Popis hnuteľnej veci
Stav
úpadcu
majetku
Motorové
vozidlo
továr.zn.:
Škoda
Octavia,
1/1
1
Používaný
EVČ:VK717AY, r.v. 2001
Deň zápisu: 07.01.2016
Deň zaradenia: 07.01.2016
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

Súpisová
majetku
v€
700

hodnota

Súpisová
Spoluvlastníctvo úpadcu majetku
v€

hodnota

vlastníctvo

Typ súpisnej položky majetku: Nehnuteľné veci/súbor vecí
číslo
položky
majetku

súpis.
Popis nehnuteľnej veci
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1517, k. ú. Ipeľské Predmostie
Parcely registra „E“
parc. č. 1854/2 Vinica o výmere 463 m2

2

1/2

300

Deň zápisu: 07.01.2016
Deň zaradenia: 07.01.2016
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku: Nehnuteľné veci/súbor vecí
číslo
položky
majetku

súpis.

Spoluvlastníctvo
úpadcu

Popis nehnuteľnej veci

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1480, k. ú. Ipeľské
Predmostie
Parcely registra „E“
parc. č. 592/5 Orná pôda o výmere 1865m2
1/2
3
parc.č. 597/1 Orná pôda o výmere 3251m2
parc.č. 676/3 Orná pôda o výmere 7064m2
parc.č. 1110 Orná pôda o výmere 3151m2
parc.č. 1980/2 Orná pôda o výmere 274m2
parc.č. 2457/5 Orná pôda o výmere 2816m2
Deň zápisu: 07.01.2016
Deň zaradenia: 07.01.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Súpisová
majetku
v€

hodnota

2.200,00

K004661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K75/2016S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k75/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Pavel Vrška, konkurzný správca úpadcu Milan Gašpar, nar. 28. 06. 1957, bytom 962 12 Detva, A.
Hlinku č. 903/6, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola dňa 07.02.2017 do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
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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zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa: BNP Paribas Personal Finance SA Pohľadávka č. 2P- Prihlásená suma 1441,69 €
K004662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFA Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 753
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/47/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 3. KOLO
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 02.03.2017 na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu tretie kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu ALFA Development s.r.o., so
sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 968 753, ktorý sa nachádza na Švermovej ulici v Banskej Bystrici
a slúžil na podnikanie úpadcu najmä v oblasti opravy a údržby vozidiel, strojov a zariadení. Podnik úpadcu tvorí
majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Austria AG (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v rámci ponukového konania je podnik úpadcu, ktorý tvoria nasledovné zložky:
A. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 6914, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre k.ú. Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, štát SR:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/2 o výmere 10630 m2, druh pozemku: Orná pôda;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/3 o výmere 1065 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/17 o výmere 1654 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/18 o výmere 759 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/24 o výmere 14 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/31 o výmere 39 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/68 o výmere 9692 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3456/92 o výmere 235 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
Stavba – Sklady a dielne, so súpisným číslom 4292, nachádzajúce sa na pozemku s parc. č. KN-C 3453/3
o výmere 1065 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;

B. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 7246, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre k.ú. Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, štát SR:
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/19 o výmere 2258 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/20 o výmere 2244 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/21 o výmere 1132 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/25 o výmere 21 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/45 o výmere 2745 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/72 o výmere 35 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/77 o výmere 4158 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3456/99 o výmere 740 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;

C. Práva a záväzky z uzatvorených zmlúv;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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D. Projektová dokumentácia.
(ďalej spolu zložky uvedené pod písm. A. až písm. D. vyššie ako „Predmet speňaženia“).
Predmet speňaženia bol správcom zaradený do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a ako položka
súpisu 2 až 4 zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 8/2016 pod značkou záznamu K000661 dňa 14.01.2016.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) 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 spojení s ustanovením § 92 ods. 2 ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto záväzného pokynu sa budú primerane
vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku (ďalej len „Zmluva o predaji podniku“).
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR, na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk v sekcii „Oznamy“ a formou inzercie v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou –
Hospodárske noviny.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do tretieho kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 300.000,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 17.03.2017.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným podpisom
záujemcu, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a)
riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji podniku,
sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky;
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Na požiadanie správca umožní záujemcovi obhliadku podniku Úpadcu.
Kúpna cena
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia, za
predpokladu, ak bude splnená podmienka uvedená nižšie.
Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Predmetu speňaženia ako celku.
Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov nevymeriava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov nevymeriava
DPH.
Pre tretie kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške
predstavujúcej minimálne 80 % hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom t.j. sumy vo výške
minimálne 880.000,- Eur bez DPH.
V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku záujemcu
odmietnuť.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK39 1111 0000 0085 9098
9002, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu
splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na
speňaženie Predmetu speňaženia (t.j. v treťom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny
predstavujúcej minimálne 80 % hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom) a zloženia
zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez DPH za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako
víťaznú.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku za
predpokladu, že doplatok zvyšnej časti kúpnej ceny zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy
o predaji podniku, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní,
ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu správca za úpadcu ako predávajúci
uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim Zmluvu o predaji podniku.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie Zmluvu o predaji podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 17.03.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – ALFA Development s.r.o. – PREDAJ PODNIKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať
stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K004663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K75/2016S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k75/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Pavel Vrška, konkurzný správca úpadcu Milan Gašpar, nar. 28. 06. 1957, bytom 962 12 Detva, A.
Hlinku č. 903/6, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola dňa 07.02.2017 do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa: Allianz Slovenská poisťovňa Pohľadávka č. 1P- Prihlásená suma 171,35 €
K004664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinovo námestie 1462/6, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o splnení povinností dlžníkom na konci prvého roka skúšobného obdobia
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26K/62/2013 zo dňa 12.2.2016, zverejnené v Obchodnom vestníku č.
35/2016 dňa 22.2.2016 som bol ustanovený za oddlžovacieho správcu dlžníka: Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová,
nar. 1.9.1965, Gagarinovo námestie 1462/6, 04012 Košice.
Predmetným uznesením bolo dlžníčke zároveň uložené poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného
obdobia sumu 2265,24 € na uspokojenie záväzkov veriteľov. Predmetnú povinnosť dlžníčka splnila dňa 17.2.2017,
tzn. v súlade s povinnosťou uloženou súdom.
Podľa § 24 ods. 1 Vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z.z. účinnej do 28.2.2017 patrí správcovi v konaní o oddlžení
odmena 5% zo sumy poskytnutej správcovi na konci skúšobného obdobia, najmenej 331,94 €.
Výpočet odmeny oddlžovacieho správcu: 5% zo sumy 2265,24 € = 113,26 €, tzn. uplatní sa minimálna odmena
331,94 €.
Suma určená na rozdelenie medzi veriteľov z peňažných prostriedkov poskytnutých dlžníkom na konci prvého roka
skúšobného obdobia: 1933,30 € (2265,24 € - 331,94 €)
Percento uspokojenia zostatku prihlásených a uznaných pohľadávok: 0,54534%.
Uspokojenie veriteľov:
VERITEĽ
CETELEM SLOVENSKO, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.

NEUHRADENÁ SUMA
15499,66
8338,59
68556,51

SUMA ROZVRH
84,53
45,47
373,87
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INVEST-KAPITAL, a.s.
KORUFIN s.r.o.
Ing. Mária Macíková VINUM
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Mesto Trebišov
Poštová banka, a.s.
Profidebt Slovakia, s.r.o.
Sberbank Slovensko, a.s.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Tatra banka, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Winners Group, a. s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
ZFP akadémie, a.s.
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.
JUDr. Bartolomej Jakubčák, súdny exekútor
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kofola a.s.
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
SPOLU

1341,71
4541,19
378,24
376,1
42286,89
14521,28
1674,43
40164,02
2528,72
1644,08
360,84
7996,42
47,51
271,93
1128,65
82523,17
91,17
7687,24
376,34
6318,19
1482,21
38474,34
97,19
292,93
1511,15
3999,21
354509,91 €

Deň vydania: 02.03.2017
7,32
24,77
2,06
2,05
230,61
79,19
9,13
219,03
13,79
8,97
1,97
43,61
0,26
1,48
6,15
450,03
0,5
41,92
2,05
34,46
8,08
209,82
0,53
1,6
8,24
21,81
1933,3 €

JUDr. Martin Morochovič, správca
Ing. Ingrid Bišková, rod. Grošaftová

K004665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Marček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komjatná 385, 034 96 Komjatná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2011 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu: Alojz Marček, Komjatná 385, 034 96 Komjatná, zverejňuje v súlade s ustanovením §76 ods.3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súpis majetku
všeobecnej podstaty:
- refundácia nákladov speňaženia ( 50%) v celkovej sume: 291,31 EUR,
- preplatok na dani z príjmu (Daňový úrad) - v celkovej sume: 288,48 EUR.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K004666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Podolinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koháryho 904/4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznámenie o oprave chýb v písaní a počítaní pri vyčíslení zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 01/2017:
Peňažné pohľadávky
Meno a
dlžníka

priezvisko/

názov Dlžník
číslo

-

Lesy SR, š.p. - odštepný závod
Koháryho 2
Levice

ulica, Dlžník
mesto

Levice

- Dlžník
PSČ

- Suma
€

934 43

v

103,82 €

Právny dôvod vzniku

zrážky zo mzdy za mesiac 01/2017, v časti, v ktorej
podlieha konkurzu

SKP, k.s., správca úpadcu

K004667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NoPe Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota: Pokladňa
Súpisová hodnota: 126.567,- Eur

2. Hnuteľná vec
Osobný automobil FORD TRANZIT
evidenčné číslo: PD854BM
rok výroby: 1997
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 400,- Eur

3. Hnuteľná vec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osobný automobil FIAT ULYSSE
evidenčné číslo: PD168CY
rok výroby: 2002
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 950,- Eur

4. Hnuteľná vec
Stolný počítač MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM
rok výroby: 2008
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 100,- Eur

5. Hnuteľná vec
Miešačka MLZ 145G
rok výroby: 2010
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 60,- Eur

6. Hnuteľná vec
Uhlová brúska MAKITA 230 mm
rok výroby: 2010
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 40,- Eur

7. Hnuteľná vec
Uhlová brúska Ferm
rok výroby: 2010
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 25,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Hnuteľná vec
Vysávač
rok výroby: 2011
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 25,- Eur

9. Hnuteľná vec
Rýchlovarná kanvica EBD
rok výroby: 2011
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 3,- Eur

10. Hnuteľná vec
Miešadlo MAKITA UT 121
rok výroby: 2012
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 50,- Eur

11. Hnuteľná vec
Rýchlovarná kanvica
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 5,- Eur

12. Hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vŕtačka DEWALT
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 25,- Eur

13. Hnuteľná vec
Fotoaparát SAMSUNG
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 20,- Eur

14. Hnuteľná vec
Alkoholtester
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 5,- Eur

15. Hnuteľná vec
Rotačná kosačka
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 15,- Eur

16. Hnuteľná vec
Vysokotlakový čistič
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 25,- Eur

17. Hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vysávač podlahový
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 35,- Eur

18. Hnuteľná vec
Ponorný vibrátor
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 150,- Eur

19. Hnuteľná vec
Vibračná hlavica
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 120,- Eur

20. Hnuteľná vec
Mobilný telefón ZTI
rok výroby: 2013
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 30,- Eur

21. Hnuteľná vec
Tlačiareň
rok výroby: 2015
stav opotrebovanosti: používané

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 10,- Eur

22. Hnuteľná vec
Strunová kosačka
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 10,- Eur

23. Hnuteľná vec
Počítačový monitor
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 50,- Eur

24. Hnuteľná vec
Stojan na pneumatiky
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 10,- Eur

25. Hnuteľná vec
Regál do kancelárie
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 20,- Eur

26. Hnuteľná vec
Píla elektrická
rok výroby: 2014
stav opotrebovanosti: používané

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 35,- Eur

27. Hnuteľná vec
Nivelačný prístroj
rok výroby: 2015
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 80,- Eur
28. Hnuteľná vec
Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY
rok výroby: 2015
stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 10,- Eur

K004668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 30/1006, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Bratislava 20. 2. 2017
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 7. 8. 2015, č. k. 32K/40/2015, zverejneným v OV 155/2015 zo dňa 13. 8.
2015, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ľuboš Slobodník, nar. 31. 5. 1984, bytom Kukučínova 1006/30,
941 11 Palárikovo (ďalej aj ako „Úpadca“). Súd zároveň ustanovil správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., sídlom
kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra (ďalej aj ako „Správca“).
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3010/B (ďalej ako „SZRB“) bola zvolená na schôdzi veriteľov
Úpadcu dňa 13. 11. 2015 za zástupcu veriteľov.
SZRB v súlade s ust. 101 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov bol doručený návrh konečného
rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, pričom SZRB bola požiadaná o písomné
stanovisko.
SZRB ako zástupca veriteľov súhlasí s predloženým návrhom konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty úpadcu Ľuboš Slobodník a žiada o zaslanie výťažku na č. účtu.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Sekerka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výpalisko 45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1954
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra, vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu, Ondrej Sekerka, nar. 12. 7. 1954, Výpalisko 45,
940 02 Nové Zámky, po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov, spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, súpisové zložky majetku a) a b) z dôvodu, že
majetok nie je možné speňažiť.
opis súpisovej zložky majetku

podiel

druh cenného papiera: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihovaná, počet: 101 kusov, menovitá hodnota
1/1
1,00 €, emitent: 1. garantovaná a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, ISIN: SK1120005824
druh cenného papiera: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihovaná, počet: 79 kusov, menovitá hodnota
b
1/1
10,00 €, emitent: 1. garantovaná a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, ISIN: SK1120005832
a

súpisová
hodnota
9,00 €
94,80 €

Nitra 27. 2. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K004670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

NEHNUTEĽNOSTI

ZABEZPEČOVACIE
PRÁVO:
HODNOTA
DRUH A PORADIE
VYJADRENÁ
ZABEZPEČOVACIEH
V EURÁCH,
O PRÁVA,
ZA KTORÚ BY
POHĽADÁVKA,
POLOŽKU
ČÍSLO
DRUH
PARCELA
ČÍSLO LISTU
KTORÚ
BOLO MOŽNÉ
VÝMERA
KATASTRÁLN SPOLUVLASTNÍCK
SÚDNY
PARCEL POZEMK REGISTR
VLASTNÍCTV
ZABEZPEČUJE, S
PREDAŤ V
v m2
E ÚZEMIE
Y PODIEL
SPOR
Y
U
A
A
UVEDENÍM
DANOM
VERITEĽA,
MIESTE KU
ZABEZPEČENEJ
DŇU
SUMY A PRÁVNEHO
PREDLOŽENI
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SUMY A PRÁVNEHO
DÔVODU VZNIKU
ZABEZPEČOVACIEH
O PRÁVA

2659/131 Orná pôda reg. ,,C“

837

2447

2659/132 Orná pôda reg. ,,C“

293

2447

2669/50

Orná pôda reg. ,,C“

711

2447

5640/2

Orná pôda reg. ,,E“

5

2447

5825/2

Orná pôda reg. ,,E“

25

2447

5828

Orná pôda reg. ,,E“

28

2447

5829/2

Orná pôda reg. ,,E“

25

2447

5832/1

Orná pôda reg. ,,E“

62

2447

5833

Orná pôda reg. ,,E“

11

2447

5836/1

Orná pôda reg. ,,E“

34

2447

5845/1

Orná pôda reg. ,,E“

9

2447

5856/4

Orná pôda reg. ,,E“

272

2447

Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica
Záhorská
Bystrica

PREDLOŽENI
A ZOZNAMU
MAJETKU

1/1

nie je

nie je

83 700,00 €

1/1

nie je

nie je

29 300,00 €

1/1

nie je

nie je

71 100,00 €

1/1

nie je

nie je

500,00 €

1/1

nie je

nie je

2 500,00 €

1/1

nie je

nie je

2 800,00 €

1/1

nie je

nie je

2 500,00 €

1/1

nie je

nie je

6 200,00 €

1/1

nie je

nie je

1 100,00 €

1/1

nie je

nie je

3 400,00 €

1/1

nie je

nie je

900,00 €

1/1

nie je

nie je

27 200,00 €

HNUTEĽNÉ VECÍ
ZABEZPEČOVACIE
PRÁVO:
DRUH A PORADIE
ZABEZPEČOVACIE
HO PRÁVA,
ADRESA
POHĽADÁVKA,
MIESTA,
KTORÚ
POPIS
KDE SA
SÚDN ZARAĎOVACI
ZOSTATKOV
VÝROBN EVIDENČN
ZABEZPEČUJE, S
POČE
HNUTEĽNEJ
HNUTEĽN
Y
A CENA
Á CENA
STAV
É ČÍSLO É ČÍSLO
UVEDENÍM
T
VECI
Á VEC
SPOR v EUR/KS
V EUR
VERITEĽA,
NACHÁDZ
ZABEZPEČENEJ
A
SUMY A
PRÁVNEHO
DÔVODU VZNIKU
ZABEZPEČOVACIE
HO PRÁVA
motorové
vozidlo zn.
VOLKSWAGE
N PASSAT,
rok výroby
2004

neznáme

nie je

nie je

1

nefunkčné, o
d roku 2008
200 Eur
nie je platná
STK.
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K004671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bojsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 5, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, úpadcu: Silvia Bojsová, nar. 01.03.1973, Tulipánová 5, 071 01
Michalovce, Slovenská republika zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.04.2017 o 10.00
hodine v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika, poschodie č. 2,
s nasledovným programom:
1. Otvorenie 1. schôdze veriteľov,
2. Hlasovanie o výmene správcu,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Informácia o stave úpadcovho majetku,
5. Zistenie stanoviska veriteľov vo veci ďalšieho postupu,
6. Záver 1. schôdze veriteľov.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K004672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní opakovanej schôdze veriteľov
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca konkurznej podstaty úpadcu FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02
Bratislava, IČO: 36 366 561, sp. zn. 2K/19/2016 v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opakovane zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.03.2017 (piatok) o 10:00 hod. v kancelárii správcu JUDr. RNDr. Silvia
Prachová na Ivánskej ceste 30/B, Bratislava (4. poschodie).
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Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného
registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom,
resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného
registra alebo inej príslušnej evidencie.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K004673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Fabian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 841 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2016 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: Vladimír Fabian, nar.: 11.6.1980, podnikajúci pod obchodným menom:
Vladimír Fabian, Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce, IČO: 46 841 822, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa
27.2.2017 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka doručená správcovi dňa 20.2.2017, t.j. po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty. Jedná sa o prihlášky pohľadávok veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24 785 199, a to:
1. Pohľadávka v celkovej výške: 350,57 €, z toho istina: 0,00 € a úrok a poplatky: 350,57 €; právny dôvod:
nesplatená pohľadávka z úveru poskytnutého úverovou zmluvou evidovanou pod č. 474063457 zo dňa 6.6.2011
pôvodným veriteľom: Provident Finanial, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, Bratislava, IČO: 35 805 731.
2. Pohľadávka v celkovej výške: 286,42 €, z toho istina: 0,00 € a úrok a poplatky: 286,42 €; právny dôvod:
nesplatená pohľadávka z úveru poskytnutého úverovou zmluvou evidovanou pod č. 474581852 zo dňa 25.7.2011
pôvodným veriteľom: Provident Finanial, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, Bratislava, IČO: 35 805 731.
3. Pohľadávka v celkovej výške: 600,77 €, z toho istina: 170,78 € a úrok a poplatky: 429,99 €; právny dôvod:
nesplatená pohľadávka z úveru poskytnutého úverovou zmluvou evidovanou pod č. 475381796 zo dňa 14.12.2011
pôvodným veriteľom: Provident Finanial, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, Bratislava, IČO: 35 805 731.
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 16.12.2016 sa novým veriteľom vyššie uvedených pohľadávok
stala spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Hradec Králové, Česká republika.
V Trnave dňa 27.2.2017
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JUDr. Alexander Floriš, správca

K004674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Juhás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830/15, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2016 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/31/2016 zo dňa 27. decembra 2016 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Marek Juhás, narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15, 044 14 Čaňa (ďalej
len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 3. januára 2016 v čiastke 2/2017.
V súlade s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s ust. § 38 a § 39 vyhlášky 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, zverejňujem súpis
všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
Pohľadávka z účtu:
názov banky

číslo účtu

zostatok na účte v €

Tatra banka, a.s.

SK67 1100 0000 0029 3415 8118

1975,98

SK82 0200 0000 0018 3500 9454

679,62

SK76 0200 0000 0032 6108 7654

20

Všeobecná úverová banka, a.s.

Peňažná pohľadávka:
celková
suma v €

dlžník

Okresný súd Košice I, Štúrova
239,18 €
29, 040 01 Košice

právny dôvod vzniku

hodnota
zložky v €

súpsiovej

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a
239,18 €
nákladov predbežného správcu

podstata
všeobecná

Iná majetková hodnota:
popis
Zrážka zo mzdy za meiac január v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou

hodnota súpisovej zložky v €
219,51

V Košiciach, dňa 27. februára 2017
Mgr. Lenka Hričindová, správca
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K004675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 936 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 s281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE II. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., Komenského č. 74, 936 01 Štúrovo, IČO: 35 958 511, konštatuje, že
ukončil II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Dolný Ohaj
a hnuteľných vecí, kde sa tieto speňažovali ako podnik v súlade s §92 ods. 1 písm. d/ zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii.
I.
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja v súlade so záväzným
pokynom zabezpečeného veriteľa Ministerstvo hospodárstva SR zo dňa 04.11.2016, so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa Privatbanka, a.s. zo dňa 11.11.2016 a so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa
11.11.2016 zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2017 dňa 24.01.2017.
V stanovenej lehote dňa 17.02.2017 do 15.00 hod. sa do verejného ponukového konania neprihlásil žiadny
záujemca.
II.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Dolný Ohaj a hnuteľných vecí, kde sa tieto speňažovali ako podnik, skončilo
neúspešne.
v Nitre dňa 22.02.2017

JUDr. Ladislav Barát
správca
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K004676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii, so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava, IČO:
36 038 679 týmto v súlade pokynom veriteľského výboru zo dňa 17.02.2017 vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž
na predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy na speňaženie majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného vo všeobecnej podstate úpadcu ako súpisová zložka majetku č. 92, č. 93 a č. 94 tak ako
je tento špecifikovaný nižšie, pričom uvedené súpisové zložky majetku správca týmto spôsobom ponúka v
celku.
Špecifikácia majetku:
Číslo
súpisovej
majetku:

zložky

92

Súbor pohľadávok
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
Opis súpisovej zložky majetku:
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

– žalované odporovateľné právne úkony –
Ing. Vladislav Kozaňák
Hrko Holding, a.s. v likvidácii
Milko, s.r.o.
2xIng. Vladimír Lamoš
2xPRO-GRESS, a.s.
2xVINDRU6STVO PLACHTINCE, družstvo v likvidácii
Ján Belic
FREUS, s.r.o.
Jozef Smrtič
Martin Kováč
Martin Obložinský
AGROPEX, s.r.o.
Carservis, s.r.o. a Aukčné centrum s.r.o.
PRIM PLUS, s.r.o.
LOLA TOURS, s.r.o. (Bio trade, s.r.o.)
Ing. Roman Lamoš
BEGOKON SK, s.r.o
PAMINA, a.s.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
Dôvod zápisu
majetku

do

súpisu

§ 67 ods. 1 písm. d) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku 9.3.2016
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku
Deň vylúčenia
majetku

zo

súpisu
i.
Ing. Vladislav Kozaňák – 11638,33,- EUR
ii.
Hrko Holding, a.s. v likvidácii – 78255,- EUR
iii.
Milko, s.r.o. – 14750,- EUR
iv.
Ing. Vladimír Lamoš – 2322,99,- EUR + hodnota 422 akcií Horské sanatótium Fran-Makov,
a.s., kt. sa preukáže v rámci konania
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a.s., kt. sa preukáže v rámci konania
v.
2xPRO-GRESS, a.s. – 4700,- EUR + 117070,- EUR
vi.
2xVINDRU6STVO PLACHTINCE, družstvo v likvidácii – 2200,- EUR + 11000,- EUR
vii.
Ján Belic – 1337,12,- EUR
viii.
FREUS, s.r.o. – 31350,- EUR
ix.
Jozef Smrtič – 8600,- EUR
x.
Martin Kováč – 4200,- EUR
xi.
Martin Obložinský – 8000 ,- EUR
xii.
AGROPEX, s.r.o. – 2800,- EUR
xiii.
Carservis, s.r.o. a Aukčné centrum s.r.o. – 26000,- EUR
xiv.
PRIM PLUS, s.r.o. – 8300,- EUR
xv.
LOLA TOURS, s.r.o. (Bio trade, s.r.o.) – 3000,- EUR
xvi.
Ing. Roman Lamoš – 4272,24,- EUR
xvii.
BEGOKON SK, s.r.o. v sume 19716,84 EUR
xviii.
PAMINA, a.s v sume 7120,- EUR

Súpisová hodnota majetku

Poznámka o spornosti
Číslo
súpisovej
majetku:

zložky

93

Súbor pohľadávok z odporovateľných právnych úkonov – prevod obchodných podielov- odporcovia:
i.
Vladimír Kozaňák, Lukáš Kozaňák, JUDr. Jozef Vereš – prevod obchodných podielov
FRAN, s.r.o.
ii.
Lukáš Kozaňák – prevod obchodného podielu v ADANO PLUS, s.r.o.
Opis súpisovej zložky majetku:
iii.
Lukáš Kozaňák, Vladislav Kozaňák – prevod obchodného podielu v BEGOKON PL
iv.
Lukáš Kozaňák, Vladislav Kozaňák – prevod obchodného podielu v BEGOKON PL BIS
v.
Lukáš Kozaňák, Vladislav Kozaňák – prevod obchodného podielu v BEGOKON UA
vi.
Lukáš Kozaňák, Vladislav Kozaňák – prevod obchodného podielu v BEGOKON HU
Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
Dôvod zápisu
majetku

do

súpisu

§ 67 ods. 1 písm. d) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku 13.4.2016
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku
Deň vylúčenia
majetku

zo

súpisu
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Súpisová hodnota majetku

509997 EUR
249900 EUR
105132,46 EUR
488608,42 EUR
51800 EUR
30082,66 EUR

Poznámka o spornosti
Číslo
súpisovej
majetku:

zložky

Opis súpisovej zložky majetku:

94
Pohľadávky z náhrady škody –žalovaný:
i.
MVDr. Karol Bém

Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
Dôvod zápisu
majetku

do

súpisu

§ 67 ods. 1 písm. d) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku 13.4.2016
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku
Deň vylúčenia
majetku

zo

súpisu

Súpisová hodnota majetku

i.

5546,69 EUR

Poznámka o spornosti
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Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
i.
záujemcovia sú povinní doručiť správcovi písomný návrh/ponuku v zalepenej obálke s nápisom
návrh/ponuka – neotvárať, poštou na adresu sídla správcu do 30 dní odo dňa zverejnenia oznamu o
vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v obchodnom vestníku, pričom v návrhu/ponuke uvedú navrhovanú
kúpnu cenu v EUR inak správca na doručený návrh/ponuku neprihliadne;
ii.

správca neprihliadne ani na akékoľvek iné podmienky uvedené v návrhu/ponuke;

iii.
výsledok verejnej obchodnej súťaže t.j. subjekt s ktorým správca uzatvorí kúpnu zmluvu na
ponúkané súpisové zložky majetku v celku správca podá na zverejnenie v obchodnom vestníku do päť dní
odo dňa uplynutia lehoty na podávanie návrhov/ponúk a v rovnakej lehote upovedomí o ňom písomne
zúčastnených záujemcov;
iv.
správca si vyhradzuje právo na zmenu podmienok verejnej obchodnej súťaže alebo na jej
zrušenie;
v.

záujemcovia nemajú nárok na úhradu trov účasti vo verejnej obchodnej súťaži;

vi.
správca určuje, že návrh/ponuku po jeho doručení správcovi už nemožno odvolať, meniť, dopĺňať
alebo vziať späť;
vii.
správca si vyberie návrh/ponuku podľa nasledovného kritéria - najvyššia ponúknutá kúpna cena,
v prípade zhodnosti návrhov/ponúk je správca oprávnený si vybrať podľa svojho uváženia, správca je
oprávnený odmietnuť všetky návrhy/ponuky v prípade ak navrhovaná cena bude v rozpore s pokynom
udeleným príslušným orgánom;
viii.
správca určuje, že nahliadnutie do spisu ohľadne ponúkaného majetku je možné po individuálnej
dohode so správcom v úradných hodinách správcu v sídle správcu, prípadne v sídle právneho zástupcu
správcu.
V Bratislave dňa 27.02.2017
JUDr. Marek Glemba, správca

K004677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Petrek v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Kysucou 296, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/22/2015/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/22/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty – aktualizácia ku dňu 27.02.2017
Opis súpisovej zložky majetku – iná majetková hodnota
poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej
1
podstaty:
celková suma a mena

663,88 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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nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu

popis:

poznámka:
súpisová hodnota majetku:

663,88 EUR

Opis súpisovej zložky majetku – hnuteľná vec
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
2
všeobecnej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:

Osobné motorové vozidlo zn. RENAULT CLIO III., VIN: VFBR1ROH40847558, EČ: CA 702
BM, zdvihový objem 1.149 cm3

rok obstarania:

2009 (rok prvej evidencie)

stav opotrebovanosti:

Plne funkčné, udržiavané

súpisová hodnota majetku:

3.500 EUR

deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do
11.04.2016; vlastníctvo úpadcu
súpisu:
1/1 v spojení s Rozsudkom Okresného súdu Čadca zo dňa 11.01.2017, č.k. 16Pc/4/2016 –
23, v konaní o vyporiadanie BSM

spoluvlastnícky podiel úpadcu:

Opis súpisovej zložky majetku – hnuteľná vec
poradie súpisovej zložky
všeobecnej podstaty:

majetku

v

súpise

3

popis súpisovej zložky majetku:

HD satelitný prijímač HDDR – Golden Media (DS, MP3, MDMI)

rok obstarania:

2012

stav opotrebovanosti:

Plne funkčné, udržiavané

súpisová hodnota majetku:

50 EUR

deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do
11.04.2016; vlastníctvo úpadcu
súpisu:
1/1 v spojení s Rozsudkom Okresného súdu Čadca zo dňa 11.01.2017, č.k. 16Pc/4/2016 –
23, v konaní o vyporiadanie BSM

spoluvlastnícky podiel úpadcu:

Opis súpisovej zložky majetku – hnuteľná vec
poradie súpisovej zložky
všeobecnej podstaty:

majetku

v

súpise

4

popis súpisovej zložky majetku:

Domáce kino SAMSUNG 3D, model: HT-E4550 vrátane 6 ks repro. + 2 ks 3D okuliare

rok obstarania:

2012

stav opotrebovanosti:

Plne funkčné, udržiavané

súpisová hodnota majetku:

200 EUR

deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do
11.04.2016; vlastníctvo úpadcu
súpisu:
spoluvlastnícky podiel úpadcu:

1/1 v spojení s Rozsudkom Okresného súdu Čadca zo dňa 11.01.2017, č.k. 16Pc/4/2016 –

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1/1 v spojení s Rozsudkom Okresného súdu Čadca zo dňa 11.01.2017, č.k. 16Pc/4/2016 –
23, v konaní o vyporiadanie BSM

spoluvlastnícky podiel úpadcu:

Opis súpisovej zložky majetku – hnuteľná vec
poradie súpisovej zložky
všeobecnej podstaty:

majetku

v

súpise

5

popis súpisovej zložky majetku:

LCD TV SAMSUNG, model: UE32D5000PW

rok obstarania:

2012

stav opotrebovanosti:

Plne funkčné, udržiavané

súpisová hodnota majetku:

200 EUR

deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do
11.04.2016; vlastníctvo úpadcu
súpisu:
1/1 v spojení s Rozsudkom Okresného súdu Čadca zo dňa 11.01.2017, č.k. 16Pc/4/2016 –
23, v konaní o vyporiadanie BSM

spoluvlastnícky podiel úpadcu:

Opis súpisovej zložky majetku – hnuteľná vec
poradie súpisovej zložky
všeobecnej podstaty:

majetku

v

súpise

6

popis súpisovej zložky majetku:

Atramentová wifi tlačiareň Lexmark P8001, model: 4444-303

rok obstarania:

2012

stav opotrebovanosti:

Plne funkčné, udržiavané

súpisová hodnota majetku:

100 EUR

deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do
11.04.2016; vlastníctvo úpadcu
súpisu:
spoluvlastnícky podiel úpadcu:

1/1 v spojení s Rozsudkom Okresného súdu Čadca zo dňa 11.01.2017, č.k. 16Pc/4/2016 –
23, v konaní o vyporiadanie BSM

V Ružomberku, dňa 27.02.2017
Mgr. Richard Koiš, MBA
správca

K004678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 3. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu - SAMOSTATNE, za kúpnu cenu vo výške minimálne 30% súpisovej
hodnoty:
Zoznam majetku - hnuteľné veci
P. č.

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

2

vysávač (S18)

Neuvedené

Výrobné číslo

Hodnota v €
250,00 €

3

Stroj šijací - zelený (S19)

Neuvedené

150,00 €

4

Stroj šijací - strieborný (S20)

Neuvedené

150,00 €

6

Paletový vozík - žltý - 2x

Neuvedené

300,00 €

7

Paletový vozík - červený - 4x

Neuvedené

600,00 €

10

vozík - ručný 3x

Neuvedené

150,00 €

11

Akumulátorový skrutkovač BOSH

GSP 14.4.-2

30,00 €

12

klimatizácia

Neuvedené

300,00 €

13

Akumulátorový skrutkovač FERM

Neuvedené

30,00 €

14

Akumulátorový skrutkovač BOSH

GSR 1440 - Li

30,00 €

15

mikrovlnná rúra - 2x

Neuvedené

80,00 €

16

stolová brúska

Neuvedené

50,00 €

17

rúčná píla

Neuvedené

40,00 €

18

Akumulátorový skrutkovač EXTOL

Neuvedené

40,00 €

19

príklepová vŕtačka

Neuvedené

70,00 €

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. juraj Špirko, spávca konkurznej pdstaty úpadcu Alexander Németh, nar.4.12.1969, Banková 421/22, 076 41
Biel, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle §28 ods. 2) ZKR bola dňa 27.2.2017 do kancelárie správcu doručená
prihláška nezabezpečeného veriteľa PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava v celkovej
prihlásenej sume 2.567,60-€. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 27.2.2017.

JUDr.Juraj Špirko-správca
V Košiciach, dňa 27.2.2017

K004680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 478 / 48, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/66/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/66/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu Lukáš Borbély, nar. 01.01.1982, Železiarenská 48, 040 15
Košice –Šaca, sa uskutočnilo 4.kolo ponukové konanie na predaj majetku zapísaného pod súpisovou zložkou č.19,
ktoré bolo zverejnené v OV dňa 02.02.2017, s lehotou na predkladanie ponúk do 15.02.2017.

Do 15.02.2017 bola správcovi doručená 1 cenová ponuka na odkúpenie uvedeného majetku a to od:
LM SLOVENSKO s.r.o. , Varšavská 6, 040 13 Košice – predložená cenová ponuka spĺňa podmienky ponukového
konania, výška ponúknutej kúpnej ceny za 220 € , celá kúpna cena bola zložená na účet konkurzu dňa
15.02.2017.Zástupca veriteľov svojim listom zo dňa 23.02.2017 súhlasil s prijatím ponuky 220 € ako odplaty za
postúpenie pohľadávky.
JUDr. Erika Šimová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Andrej Očenáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2015 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(ďalej aj ako „Návrh rozvrhu“)

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Ing. Andrej
Očenáš, nar. 24.7.1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava, sp. zn. 4K/15/2015, v ktorej bol
vyhlásený konkurz uznesením zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 28.4.2015 som bol ustanovený za správcu
konkurznej podstaty dlžníka Ing. Andrej Očenáš, nar. 24.7.1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03
Bratislava a zároveň mi bola uložená povinnosť predložiť správy o činnosti správcu súdu.

Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu: vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal doručené prihlášky veriteľov,
zostavil zoznam pohľadávok, zvolal prvú schôdzu veriteľov, speňažoval a zabezpečoval majetok.

Vzhľadom na skutočnosť, že úpadcovi bol uložený trest prepadnutia majetku pôsobnosť príslušného orgánu
vykonáva podľa § 107a ods. 2 písm. c/ ZKR dočasný správca alebo ním určená osoba.

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

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

Podľa § 95 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):

Nezabezpečení veritelia
(1) Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť
nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.

Podľa § 101 ZKR:
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví
pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie
dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí
jednotlivým členom veriteľského výboru.
(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát.

III.
NÁVRH ROZVRHU

Konkurzná podstata predstavuje spolu 111.877,61,- EUR.

A)

1.

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku

Oddelená podstata

V súlade s § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok jednotlivých oddelených a všeobecných podstát. Do
súpisu oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 125/2015, dňa 02.07.2015 správca spísal
nehnuteľnosť – byt, hodnota súpisovej položky 90.000,- EUR. Správca nezistil žiaden iný majetok, ktorý sa týka
oddelenej podstaty, ktorý by slúžil na uspokojenie zabezpečeného veriteľa.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe žiadosti správcu príslušný orgán dňa 01.02.2016 uložil písomný záväzný pokyn na speňaženie majetku
podliehajúceho konkurzu v súlade so žiadosťou správcu a to tak, že majetok z oddelenej podstaty sa predá formou
dražby.

Na prvom kole dražby sa zúčastnilo šesť dražobníkov, ktorí zložili dražobnú zábezpeku vo výške 30.000,- EUR. Po
splnení všetkých zákonných povinností licitátora došlo k úspešnému vydraženiu majetku tvoriaceho dodelenú
podstatu za sumu najvyššieho podania 108.500,- EUR. (slovom stoosemtisícpäťsto EUR) čím licitátor udelil príklep
účastníkovi dražby s číslom jeden – Ing. Vladimír Krištín, Kunerádska 4571/25, 841 03 Bratislava. Vydražiteľ
následne uhradil cenu dosiahnutú vydražením prevodom na účet správcu konkurznej podstaty.
Príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 1, § 107a ods. 2 písm. c/ ZKR v právnej veci úpadcu - Ing. Andrej Očenáš, nar.
24.7.1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava o návrhu správcu rozvrhu speňaženej oddelenej
podstaty rozhodol takto:

Príslušný orgán schválil rozvrh výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty nasledovne:
- na uspokojenie pohľadávok proti oddelenej podstate pripadá suma 15.277,52,- EUR.
- suma 33.663,87,- EUR je určená na plné uspokojenie pohľadávky zabezpečeného veriteľa
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s, Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026.

Celková suma výťažku oddelenej podstaty

108.500,- EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate

15.277,52,- EUR

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa

33.663,87,- EUR

Následne, po schválení návrhu rozvrhu príslušným orgánom, bola výsledná suma výťažku určená na uspokojenie
zabezpečeného veriteľa tomuto veriteľovi bezhotovostne bankovým prevodom poukázaná, čo dokazuje aj
potvrdzujúci mail zabezpečeného veriteľa.

Dôkaz:
- návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

§ 67 ZKR
Majetok podliehajúci konkurzu
(1) Konkurzu podlieha
a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,
b) majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu,
c) majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky,
d) iný majetok, ak to ustanovuje tento zákon.
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(2) Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu, ktorá sa člení na všeobecnú podstatu a jednotlivé
oddelené podstaty zabezpečených veriteľov.

§ 68
Všeobecná podstata
Všeobecnú podstatu tvorí majetok podliehajúci konkurzu, ktorý netvorí žiadnu z oddelených podstát.

§ 73
Zisťovanie majetku
(1) Zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu zabezpečuje správca počas celého konkurzu; správca pritom
vychádza najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb a vlastných šetrení
vykonaných za súčinnosti osôb a orgánov, ktoré sú povinné mu poskytovať súčinnosť. Potrebnú súčinnosť sú
správcovi povinní poskytnúť aj členovia veriteľského výboru ohľadom majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a
zabezpečení veritelia ohľadom majetku tvoriaceho ich oddelenú podstatu.

2.

Všeobecná podstata

Správca v priebehu konkurzu speňažil nasledovný majetok úpadcu:

Konečný rozvrh - všeobecne
č.
opis súpisovej zložky majetku
zložky

spôsob speňaženia

výťažok
speňaženia

zo

celková
výška
priradených
p.p.p. čistý výťažok
vrátane odmeny správcu

1

osobné vozidlo Toyota Land Cruiser 80,
značne
opotrebované,
nepojazdné, priamy predaj
JT111TJ8007004095, r.v. 01.01.1994

500,- EUR

16,36,- EUR

2

osobné vozidlo Toyota Toyota LC 73, značne
opotrebované,
pojazdné, priamy predaj
JT1VHZJ7308001638, r.v. 22.02.1998

2.000,- EUR

65,67,- EUR

3

Pohľadávka z účtu, 2611809246/1100

4

Vlastnícky podiel 100% spol. DARK, s.r.o., Na
Barine 2/A, 841 03 Bratislava - Lamač, IČO: 36 365 530

5

prevedenie zostatku
z účtu na konkurzný 418,91,- EUR
účet

Vlastnícky podiel 30% spol. WAND s.r.o., J.
Rumana 27/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: -

13,66,- EUR

483,64,-

1.934,33,- EUR

405,25,-

-

-

-

-

-

-
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Rumana 27/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 571 965
Vlastnícky podiel 25% spol.
WANDAL s. r. o., Na Barine 2/A, 841 03
Bratislava – Lamač, IČO: 36 698 857
-

6

7

strelná zbraň, Sig Sauer, kal. 9 mm, U631557

8

strelná zbraň, Glock 17, kal. 9 mm , HAM972

ponukové konanie

ponukové konanie

Deň vydania: 02.03.2017

-

-

-

-

-

-

150,- EUR

4,76,- EUR

111,- EUR

3,52,- EUR

9

vyrovnávací podiel úpadcu, WAND s.r.o., J.
Rumana 27/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
všeobecná podstata
46 571 965
197,70,- EUR

10

zostatok zo speňaženia oddelenej podstaty

1.961,29,- EUR
62.936,22,-EUR

JUDr. Adam
správca

Ing. Andrej Očenáš, 4K/15/2015 S1705

Puškár

EUR

107,48,-

EUR

191,28,-

EUR

6,42,- EUR

59.558,61,- EUR
všeobecná podstata

145,24,-

2.071,68,- EUR

57.597,32,EUR
60.864,54,EUR

,

ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE
Výška
celkovej
Právny dôvod vzniku sumy
pohľadávky (deň jeho uplatnenej
zistenia)
pohľadávky
proti
podstate

Výška
celkovej
sumy
uznanej
pohľadávky
proti
podstate

priradenie
k
Deň úhrady Pohľadávka
zložkám
pohľadávky priradená
k Zákonné
súpisu
proti
podstate/dôvod ustanovenie
speňaženého
podstate
priradenia
majetku

poštovné - GKÚ BA

1,55 €

1,55 €

-

poštovné - KDI v BA

1,55 €

1,55 €

-

poštovné - Tatrabanka,
1,55 €
- a.s.

1,55 €

-

1,55 €

1,55 €

-

poštovné - Privatbanka,
1,55 €
- a.s.

1,55 €

dátum
P.
Veriteľ
uplatnenia
č.

1 4.5.2015

2 4.5.2015

3 4.5.2015

4 4.5.2015

5 4.5.2015

6 4.5.2015

JUDr.
Adam
Puškár
správca
JUDr.
Adam
Puškár
správca
JUDr.
Adam
Puškár
správca
JUDr.
Adam
Puškár
správca
JUDr.
Adam
Puškár
správca

-

-

-

poštovné - CDCP, a.s.

JUDr.
Adam
poštovné - ČSOB, a.s.
Puškár správca

1,55 €

1,55 €

-

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu
VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu
VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu
VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu
VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu
VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/
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7 4.5.2015

JUDr.
Adam
poštovné - OTP Banka,
1,55 €
Puškár - a.s.
správca

8 4.5.2015

JUDr.
Adam
poštovné
Puškár - Banka, a.s.
správca

1,55 €

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

9 4.5.2015

JUDr.
Adam
poštovné - Sberbank,
1,55 €
Puškár - a.s.
správca

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

10 4.5.2015

JUDr.
Adam
poštovné - Slovenská
1,55 €
Puškár - sporiteľňa, a.s.
správca

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

11 4.5.2015

JUDr.
Adam
poštovné - VÚB, a.s.
Puškár správca

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

12 4.5.2015

JUDr.
Adam
poštovné Puškár - Banka, a.s.
správca

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

13 15.5.2015

JUDr.
Adam
faktúra
Puškár - súčinnosť
správca

14 15.5.2015

JUDr.
Adam
faktúra Prima
Puškár - súčinnosť
správca

15 18.5.2015

Prima

1,55 €

1,55 €

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

1,55 €

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

30,00 €

30,00 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

24,00 €

24,00 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

JUDr.
Adam
faktúra
Slovenská
24,00 €
Puškár - sporiteľňa, súčinnosť
správca

24,00 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

19,12 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

Poštová

ČSOB,

JUDr.
Adam
faktúra Tatra
16 18.5.2015
Puškár - súčinnoť
správca

banka,

banka,

50,00 €

JUDr.
Adam
faktúra Poštová banka,
17 20.5.2015
19,12 €
Puškár - súčinnosť
správca

50,00 €

18 20.5.2015

JUDr.
Adam
faktúra
Puškár - súčinnosť
správca

35,00 €

35,00 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

19 20.5.2015

JUDr.
Adam
faktúra VÚB, súčinnosť 24,00 €
Puškár správca

24,00 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

Sberbank,

JUDr.
Adam
20 22.5.2015
poštovné - Wustenrot
Puškár správca
JUDr.
Adam
21 22.5.2015
poštovné - CDCP, a.s.
Puškár správca

22 25.5.2015

JUDr.
Adam
Puškár

faktúra OTP
- súčinnosť

banka,

1,55 €

1,55 €

1,55 €

1,55 €

-

15,94 €

15,94 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/
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Puškár - súčinnosť
správca

podliehajúcemu
konkurzu

23 16.6.2015

JUDr.
Adam
poštovné
Puškár - Očenášová
správca

24 6.8.2015

JUDr.
Adam
poštovné Okresný úrad
1,55 €
Puškár - Bratislava
správca

-

Silvia

JUDr.
poštovné
Adam
25 27.8.2015
Špecializovaný
Puškár Súd
správca

1,55 €

trest. 1,55 €

Deň vydania: 02.03.2017
písm. c/

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

1,55 €

1,55 €

26 10.9.2015

JUDr.
Adam
poštovné - Tatrabanka,
1,55 €
Puškár - a.s.
správca

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

27 16.12.2015

JUDr.
Adam
poštovné - OS BA IV
Puškár správca

2,00 €

2,00 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

28 25.4.2016

JUDr.
Adam
poštovné
Puškár - úrad BA
správca

1,55 €

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

-

Okresný

JUDr.
Adam
poštovné - OÚ BA,
29 27.4.2016
1,55 €
Puškár - odbor majetkovoprávny
správca
JUDr.
Adam
30 27.4.2016
poštovné - Wustenrot
Puškár správca

1,55 €

1,70 €

1,70 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

31 3.8.2016

JUDr.
Adam
poštovné - OR PZ BA IV1,55 €
Puškár správca

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

32 5.9.2016

JUDr.
Adam
poštovné - OÚ BA
Puškár správca

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

33 5.9.2016

JUDr.
Adam
poštovné
Puškár - Očenášová
správca

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

34 7.9.2016

JUDr.
Adam
poštovné – WAND s.r.o. 1,55 €
Puškár správca

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

35 7.9.2016

JUDr.
Adam
poštovné –
Puškár - s.r.o.
správca

1,55 €

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

36 12.9.2016

JUDr.
Adam
poštovné - OÚ BA
Puškár správca

1,55 €

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

37 24.10.2016

JUDr.
Adam
poštovné - OÚ BA
Puškár správca

1,55 €

1,55 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

-

1,55 €

Silvia

WANDAL

1,55 €

1,55 €
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JUDr.
Adam
poštovné - Autoservis
1,70 €
Puškár - Motospol
správca

1,70 €

Deň vydania: 02.03.2017

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

JUDr.
Adam
poštovné - OÚ BA 39 25.10.2016
1,70 €
Puškár - odbor majetkovoprávny
správca

1,70 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

40 27.10.2016

JUDr.
Adam
poštovné - OÚ BA 1,70 €
Puškár - odbor majetkovoprávny
správca

1,70 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

41 28.10.2016

JUDr.
Adam
poštovné - OÚ BA
Puškár správca

1,70 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

1,70 €

JUDr.
Adam
42 16.11.2016
poštovné - OÚ BA
Puškár správca

1,70 €

1,70 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

43 18.11.2016

JUDr.
Adam
fa MAT ekonomik
Puškár správca

750,00 €

750,00 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

44 18.11.2016

JUDr.
Adam
archivácia
Puškár správca

500,00 €

500,00 €

-

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

6,50 €

-

VP/zákonný nárok
§ 87 ods. 2
konkurzného
1-10
písm. a/
súdu

414,13 €

-

VP/zákonný nárok § 87 ods. 2
1-10
správcu
písm. a/

súdny poplatok podľa
položky 5 písm. d)
Prílohy k zákonu č.
71/1992 Zb. o súdnych
Okresný poplatkoch, v znení
súd
neskorších
právnych
45 18.11.2016
6,50 €
Bratislava predpisov (0,2 % z
I
výťažku zahrnutého do
čiastkového
rozvrhu
výťažku zo všeobecnej
podstaty, najviac 3 319
eur)

46 18.11.2016

JUDr.
Adam
odmena
Puškár - speňažovanie
správca

za

414,13 €
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JUDr.
poštovné a úkony po
Adam
47 18.11.2016
spracovaní
návrhu 50,00 €
Puškár rozvrhu
správca

50,00 €

-

VP/ukončenie
konkurzu

48 18.11.2016

JUDr.
Adam
paušálna odmena
Puškár správca

14,94 €

14,94 €

-

VP/
paušálna § 87 ods. 2
1-10
odmena správcu písm. a/

49 18.11.2016

JUDr.
Adam
kancelárske potreby
Puškár správca

60,00 €

60,00 €

SPOLU

2 071,68 €

VP/zisťovanie
majetku
podliehajúcemu
konkurzu

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

§ 87 ods. 2
1-10
písm. c/

Súpisové zložky majetku č. 1, 2 boli po súhlase príslušného orgánu predané priamym predajom jedinému
záujemcovi, nakoľko išlo o motorové vozidlá v dezolátnom stave (bez dverí, okien, svetiel, atď.). Súpisová zložka
majetku č. 3 je zostatok na bežnom účte úpadcu, ktorý bol v celej výške prevedený na konkurzný účet spravovaný
SKP. Súpisové zložky majetku č. 4 – 6 sú podiely úpadcu v rôznych spoločnostiach, pričom spoločnosti DARK,
s.r.o. a WANDAL, s.r.o. sú predĺžené a ich hodnota je preto nulová, kým spoločnosť WAND, s.r.o. bola podľa
účtovných podkladov v lepšej kondícii a bolo možné požadovať vyrovnávací podiel úpadcu v alikvotnej hodnote
197,70,- EUR, ktorý bol do súpisu majetku zaradený ako samostatná súpisová zložka č. 9. Súpisové zložky majetku
č. 7, 8 sú strelné zbrane úpadcu, ktoré boli predané na základe ponukového konania každá inému záujemcovi, ktorý
ponúkol najvyššiu cenu za každú zbraň. Súpisová zložka majetku č. 10 je zostatok zo speňaženia majetku
oddelenej podstaty nakoľko po uspokojení zabezpečeného veriteľa bola do všeobecnej podstaty presunutá
zvyšková hodnota speňaženej nehnuteľnosti, po odpočítaní uspokojenia zabezpečeného veriteľa a pohľadávok proti
oddelenej podstate, a to vo výške 59.558,61,- EUR postupom podľa § 70 ods. 2 písm. b/ ZKR podľa ktorého ak po
uspokojení zabezpečenej pohľadávky oddeleného veriteľa v oddelenej podstate zvýši výťažok zo speňaženia
majetku pôvodne patriaceho úpadcovi, na ktorom pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
zabezpečovacích práv po už uspokojenom zabezpečovacom práve nenasledovalo žiadne iné zabezpečovacie
právo, správca zaradí zvyšný výťažok zo speňaženia majetku do všeobecnej podstaty.

Rozdelenie výťažku tvoriaceho všeobecnú podstatu – nezabezpečení veritelia:
Pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú uspokojené v plnom rozsahu, nakoľko majetok vo všeobecnej
podstate prevyšuje výšku pohľadávok prihlásených veriteľov aj pohľadávok proti všeobecnej podstate.

S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá Návrh rozvrhu a žiada okresný úrad ako príslušný orgán
o schválenie Návrhu rozvrhu zo dňa 24.01.2017 podľa návrhu Správcu, a to nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška
celkovej
prihlásenej
sumy
percento
uspokojenia výška
uspokojenia výška
uspokojenia
Výška zistenej
pohľadávky
pohľadávky konečným pohľadávky konečným pohľadávky konečným
pohľadávky
rozvrhom
rozvrhom
rozvrhom

Por.
Veriteľ
č.

2

Konkurzy a reštrukturalizácie

Silvia
Očenášová,
9.031,02,- EUR
Studenohorská 10, 841 03
Bratislava

7.531,02,- EUR

7.531,02,- EUR

7.531,02,- EUR

100 %

Pohľadávka pod por. č. 1 je pohľadávkou zabezpečeného veriteľa, ktorá bola v celom rozsahu uspokojená.
Pohľadávka pod por. č. 3 je ďalšou pohľadávkou veriteľa Silvie Očenášovej z titulu bezdôvodného obohatenia
úpadcu a pohľadávka pod por. č. 4 je pohľadávka veriteľa Autoservis Motospol s.r.o., Furmanská 2, 841 03
Bratislava, IČO: 35 686 090 za parkovné motorových vozidiel úpadcu. Pohľadávky pod por. č. 3, 4 boli SKP v celom
rozsahu ako nedôvodné a nepreukázané popreté.

Čiastočne uznaná je pohľadávka č. 2 veriteľa Silvia Očenášová, Studenohorská 10, 841 03 Bratislava – manželky
úpadcu a to titulom zániku a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

IV.
Návrh rozvrhu

Správca si týmto dovoľuje požiadať podľa § 96 ods. 5 ZKR príslušný orgán, aby v lehote do 15 dní od
doručenia tohto Návrhu tento Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov schválil nasledovne:

Príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 1, § 107a ods. 2 písm. c/ ZKR v právnej veci úpadcu - Ing. Andrej Očenáš, nar.
24.7.1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava o návrhu správcu rozvrhu speňaženej
všeobecnej podstaty rozhodol takto:

Príslušný orgán schvaľuje rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty nasledovne:
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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- na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate pripadá suma 2.071,68,- EUR.

- suma 7.531,02,- EUR je určená na plné uspokojenie pohľadávky nezabezpečeného veriteľa -

Silvia Očenášová, Studenohorská 10, 841 03 Bratislava

Celková suma výťažku

62.936,22,- EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

2.071,68,- EUR

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

7.531,02,- EUR

Prílohy:
- zoznam pohľadávok proti podstate
- zoznam pohľadávok
- rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

K004682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šimovčiak "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1982
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2013 S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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

69

Obchodný vestník 43/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.03.2017

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Šimovčiak „v konkurze“, nar. 06.09.1982, bytom
Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš zvoláva schôdzu veriteľov na deň 30.03.2017 o 13:00 hod., ktorá sa bude
konať v sídle kancelárie správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver.
Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Žiline, dňa 27.02.2017
KP recovery, k.s., správca

K004683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Legát Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2015 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

111.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 197,24 €
Dlžník: Embraco Slovakia s.r.o.,Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves , IČO: 35734132
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 06/2016
Súpisová hodnota majetku: 179,14 €
112.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 197,24 €
Dlžník: Embraco Slovakia s.r.o.,Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves , IČO: 35734132
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 07/2016- 11/2016
Súpisová hodnota majetku: 1.847,30 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: Peter Bartoník, nar. 8.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
12. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v sume 265,91 €, súpisová hodnota 265,91 €
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K004685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limba - Skalka, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 821
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty vyhotovený ku dňu 20.02.2017
1. Hnuteľná vec: popis súpisovej zložky majetku: osobné vozidlo ŠKODA Octavia COMBI; farba: šedá metalíza;
VIN: TMBJG41U842896549; ev. č.: ZH836BH; rok výroby: 2004; zdvihový objem valcov: 1.896 cm³; najväčší výkon
motora: 66 kW; stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 364.108 km; stav opotrebovanosti: stav vozidla zodpovedá
veku a počtu najazdených km; súpisová hodnota majetku: 2.500,00 EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
2. Pohľadávka z účtu: zostatková suma: 139,63; mena: EUR; číslo účtu: 0177447422/0200 (IBAN: SK84 0200
0000 0001 7744 7422); banka: Všeobecná úverová banka, a.s.; súpisová hodnota majetku: 139,63 EUR; dôvod
zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
3. Peňažná pohľadávka: celková suma: 120,00; mena: EUR; právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku; dlžník: Juraj Štefara, Malohontská 27, 979 01 Rimavská Sobota; súpisová hodnota majetku: 12,00 EUR;
dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
4. Peňažná pohľadávka: celková suma: 1.035,41; mena: EUR; právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku; dlžník: Kamil Loffay - GINO, Obrancov mieru 1767/31, 028 01 Trstená, IČO: 35 015 322; súpisová hodnota
majetku: 103,54 EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
5. Peňažná pohľadávka: celková suma: 979,44; mena: EUR; právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku; dlžník: Kamil Loffay - GINO, Obrancov mieru 1767/31, 028 01 Trstená, IČO: 35 015 322; súpisová hodnota
majetku: 97,94 EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
6. Peňažná pohľadávka: celková suma: 2.900,90; mena: EUR; právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Peňažná pohľadávka: celková suma: 2.900,90; mena: EUR; právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku; dlžník: SIOS s.r.o., Komenského 5, 911 01 Trenčín, IČO: 34 131 752; súpisová hodnota majetku: 290,09
EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
7. Peňažná pohľadávka: celková suma: 1.059,24; mena: EUR; právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku; dlžník: TEROL SLOVAKIA s.r.o., Nám. SNP 30, 815 83 Bratislava , IČO: 36 700 339 (právny nástupca
obchodnej spoločnosti IN-EX consulting s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 051 301 zaniknutej
v dôsledku zlúčenia dňa 15.09.2016, ktorá bola právnym nástupcom pôvodného dlžníka Úpadcu obchodnej
spoločnosti MIDUKO spol. s r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 902 194 zaniknutej v dôsledku zlúčenia
dňa 08.06.2016); súpisová hodnota majetku: 105,92 EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
8. Peňažná pohľadávka: celková suma: 988,00; mena: EUR; právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku; dlžník: TEROL SLOVAKIA s.r.o., Nám. SNP 30, 815 83 Bratislava , IČO: 36 700 339 (právny nástupca
obchodnej spoločnosti IN-EX consulting s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 051 301 zaniknutej
v dôsledku zlúčenia dňa 15.09.2016, ktorá bola právnym nástupcom pôvodného dlžníka Úpadcu obchodnej
spoločnosti MIDUKO spol. s r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 902 194 zaniknutej v dôsledku zlúčenia
dňa 08.06.2016); súpisová hodnota majetku: 98,80 EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
9. Peňažná pohľadávka: celková suma: 875,87; mena: EUR; právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku; dlžník: Ekonomická Kancelária, s.r.o., Ladomerská Vieska č. 109, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 045
942; súpisová hodnota majetku: 87,58 EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: ust. § 67
ods. 1 písm. a) ZKR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K004686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Manda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3105/4, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/28/2016 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNAM O ÚČTE NA ZLOŽENIE KAUCIE NA POPIERANIE POHĽADÁVKY INÉHO VERITEĽA
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Ing. Ladislav Manda, nar. 06.04.1952, bytom Holíčska 3105/4, 851 01
Bratislava, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem údaje
platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
banka: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 8418851001/5600
variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa doplnené o číslo popieranej
pohľadávky podľa konečného zoznamu pohľadávok.
JUDr. Michal Mišík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka MIGAREAL, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Piaristická
46, 911 01 Trenčín, IČO: 31 636 292

Číslo konania: 28R/1/2013 S 106

Dátum konania: 24.02.2017 – písomné hlasovanie

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Schválenie Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
3. Záver
K bodu 1 – Otvorenie

V súlade s ust. §38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja z troch jeho členov.

Správca JUDr. Danica Birošová (ďalej len: „správca“) doručil dňa 20.02.2017 predsedovi veriteľského výboru
e-mailom Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 10.02.2017 a žiadosť o jeho
schválenie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s § 38 ods. 2 ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a v
súlade s § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

K bodu 2 – Schválenie čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s Návrhom čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty zo dňa 10.02.2017. Predseda veriteľského výboru v zmysle uznesenia zo zasadnutia
Veriteľského výboru zo dňa 13.07.2015 vyzval ostatných členov veriteľského výboru, aby hlasovali vo veci
schválenia predloženého uznesenia č. 1 a vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie per rollam (e-mailom).
Na schválenie bolo predložené nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor, ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. b) ZKR a § 96 ods. 5 ZKR schvaľuje Návrh
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 10.02.2017, vypracovaný JUDr. Danicou Birošovou,
správcom úpadcu MIGAREAL, s.r.o. v konkurze.“

Výsledok hlasovania:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie: prijaté

K bodu 3 – Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia Veriteľského výboru
podpíše a následne ju doručí správcovi a Okresnému súdu Trenčín.

Predseda Veriteľského výboru zasadnutie Veriteľského výboru ukončil.

Za Veriteľský výbor TN SaMo, s.r.o.
v zastúpení Ing. Monika Sameliaková
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

74

Obchodný vestník 43/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.03.2017

Č.k.: 28R/1/2013 S 106

Prezenčná listina

zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka: MIGAREAL, s.r.o. v konkurze, so sídlom Piaristická 46, 911 01
Trenčín, IČO: 31 636 292
konaného dňa 24.02.2017 o 08:00 hod.

P.č.
Veriteľ

Adresa

Podpis
hlasované e-mailom
23.02.2017

PDB Group s.r.o.

Lúka 214, Lúka

TN SaMo, s.r.o.

Južná 6599/20, Trenčín

1.
Ing. Monika Sameliaková
2.
hlasované e-mailom
23.02.2017
Ing. Ján Majtán

Pružina 21, Pružina

3.

4.

5.

6.

V Trenčíne, 24.02.2017

K004688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu: REAL TRADE s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593
783 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Pavol Hoferica

Sídlo:

Ovčiarsko 172, 010 04 Ovčiarsko

IČO:

37095676

Celková suma prihlásenej pohľadávky
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

1.860,52 €
1
24.02.2017
Neuplatnené
754
27.02.2017

V Bratislave, dňa 27.02.2017

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K004689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OVER, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 697 656
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava,
ako správca úpadcu OVER, s.r.o. v likvidácií, so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 697 656, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená súhrnná prihláška pohľadávok v celkovej prihlásenej výške 203 311,50 EUR veriteľa: Slovenská republika
– Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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– Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli prihlásené pohľadávky zapísané do zoznamu
pohľadávok pod poradovými číslami 93 až 102.
Identifikácia pohľadávok:
Por. č. v zozname pohľadávok Celková suma
93 23 573,- €
94 39 875,80 €
95 5 743,30 €
96 22 753,40 €
97 10 443,60 €
98 20 742,10 €
99 49 160,10 €
100 1 777,- €
101 13 709,90 €
102 15 533,30 €
Spolu 203 311,50 €

V Bratislave, dňa 23.02.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K004690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KB servis automobilov s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 171, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 238 999
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/10/2013 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/10/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu KB servis automobilov s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom Zvolenská cesta 171, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 238 999, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 25781/S, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2
ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96 ods. 3
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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Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96 ods. 3
ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
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.

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

K004691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/82/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Antal, nar.: 20.02.1985, bytom Nám. 1
mája 461/9, 976 46 Valaská v zmysle ustanovenia §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 ako „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.04.2017 (štvrtok) o 09:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR
5. Rôzne, Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 08:45 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.

V Banskej Bystrici, dňa 27.02.2017
LEGES Recovery k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kreditná spoločnosť Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 9, 833 17 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 386 784
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2014-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku I. kola ponukového konania

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, Bratislava, (ďalej len „Správca“) ako správca úpadcu:
Kreditná spoločnosť Bratislava spol. s.r.o., so sídlom Stromová 9, 833 17 Bratislava, IČO: 31 386 784, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 8188/B (ďalej len „Úpadca“)
v konkurze vedenom na Okresnom súde Bratislava I., č.k.: 4K/14/2014, v súlade so záväzným pokynom na
speňažovanie zverejnil v Obchodnom vestníku č. zo dňa 31.01.2017, zverejnený v OV č. 25/2017 zo dňa
06.02.2017.
Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu. I. kolo
ponukového konania bolo neúspešné.
V Bratislave dňa 27.02.2017
JUDr. Vojtech Agner, správca

K004693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353 v súlade so záväzným
pokynom zástupcu veriteľov doručeným dňa 20.12.2016 vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
patriaceho do všeobecnej podstaty, a to v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ZoKR ). Toto ponukové konanie nie je verejným
návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou podľa §
281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A) Predmetom speňaženia v III. ponukovom kole je osobný automobil Renault Thália 1.2 16 V Expresion; Výkon
motora: 55 kW; Rok výroby: 2011; Farba: červená; Výrobné číslo: VF1LBN00544703979; Evidenčné číslo: VT250BM; Stav opotrebovanosti: opotrebované; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 3.300,- Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 14.09.2016.
B) Podmienky predaja podniku:
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

79

Obchodný vestník 43/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.03.2017

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 2K/22/2016 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Jana Čepčeková, správca, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 27.03.2017.
Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so
správcom na tel. č. +421/ 915 954 474 alebo elektronickou poštou na adresu e-mail: jana.cepcekova@gmail.com.
Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak
správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za hnuteľnú vec úpadcu, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 1.645,- EUR.
Zúčastnení záujemcovia – právnické osoby sú povinné v zalepenej obálke doložiť originál výpisu z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.
Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného
registra.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť doklad preukazujúci zloženie 30% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu a taktiež aj doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na
doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt
pripísaná v prospech účtu správcu vedený v ČSOB, a.s., č. ú.: IBAN: SK19 7500 0000 0040 2371 0345, BIC:
CEKOSKBX najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk (t.j. 27.03.2017).
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá
žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s
podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu
strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by zmluvu o predaji v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu neuzavrie správca z
dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu na ktorý je správca povinný
neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa ma záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade
zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja.
V prípade odmietnutia podpisu zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu, o čom bude spísaná zápisnica.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
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Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a
podpísanie zmluvy o predaji. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako
kupujúcim zmluvu o predaji do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi.
Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom zmluvy o
predaji.
JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty

K004694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Absolon, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 729 484
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/2/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 14.02.2017 sp. zn. 23R/2/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 36/2017 zo dňa 21.02.2017, vo veci reštrukturalizácie dlžníka: Absolon, s.r.o., Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 45 729 484, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
37512/T, bol potvrdený reštrukturalizačný plán dlžníka.
Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení § 162 až § 165 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola dlžníkovi: Absolon,
s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 729 484, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 37512/T, nariadená dozorná správa a za dozorného správcu určený JUDr. Erik Bilský,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod značkou S1477, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
‐ založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
‐ zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
‐ nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
‐ prevod nehnuteľného majetku, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku, zaťaženie nehnuteľného
majetku záložným právom alebo obdobným právom
‐ zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
‐ urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
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‐ urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
‐ poskytnúť akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie spriaznenej osobe dlžníka
‐ uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky
‐ všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 ZKR
‐ právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov
‐ právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok
‐ právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom, ktorým sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou
ako 5.000,‐ €.
V zmysle § 163 ods. 3 ZKR je možno odporovať tým právnym úkonom dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného
správcu a boli urobené bez jeho súhlasu.
Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy
v Obchodnom vestníku.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K004695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Csatlós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oborín 26, 076 75 Oborín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadkyne: Gabriela Csatlós, nar. 24.04.1981, bytom Oborín
26, 076 75 Oborín, podľa ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, zverejňuje súpis majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty:
- hnuteľná vec – motorové vozidlo Suzuki SX4, EČV MI 941CV, VIN TSMEYB21S00313152, dátum prvej evidencie
v SR 16.6.2008, dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová hodnota: 5.000,- EUR,
- iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 12/2016 v rozsahu v akom podlieha konkurzu podľa §
72 ods. 2 ZKR v sume 48,97 EUR, dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová
hodnota: 48,97 EUR.
JUDr. František Kočka, správca

K004696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kreditná spoločnosť Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 9, 8 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 386 784
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2014-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania

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

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

Súpis. pol. č. 2
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 130.000,00
Mena: EUR
Dlžník: PhDr. Pavol Rusku, bytom: Ľ. Fullu 10, 841 05 Bratislava
Právny dôvod vzniku: neuhradená odplata za postúpenie pohľadávky
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 130.000,00 EUR – pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní
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2. Podmienky ponukového konania
2.1. v druhom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá však nesmie byť
nižšia ako 20% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku do 15,00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia
záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie dátum podania ponuky na
pošte alebo u iného prepravcu zásielok.

2.3. ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUD. Vojtech Agner, na Cintorínsku 22, 811
08 Bratislava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
3. Náležitosti ponuky
3.1. záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Kreditná
spoločnosť Bratislava spol. s r.o.- ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania
3.3. záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť
3.4. ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada
4.2. na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada
4.3. na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada
4.4. na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa neprihliada
4.5. na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk
4.7. správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky
4.8. v prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote ktorú
určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia oddielu 3. sa použijú primerane. Víťazom sa potom stáva
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku.
5.Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
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Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
základe dohody. Kontaktná osoba na obhliadku: JUDr. Vojtech Agner - telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo
e-mailom: winklerova@vedeniesidla.sk.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 28.02.2017

V Bratislave dňa 27.02.2017
JUDr. Vojtech Agner, správca

K004697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZEPRIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 324, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 024
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu majetku úpadcu – všeobecná podstata
Správca úpadcu týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol pôvodným správcom
úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 97/2012 pod značkou záznamu K006501 dňa 22.05.2012 (ďalej
len „Súpis všeobecnej podstaty“), z dôvodu zmeny zapísaných súpisových hodnôt jednotlivých pohľadávok,
ktorých súčasná predpokladaná hodnota bola s prihliadnutím na dlhšie časové obdobie odo dňa zverejnenia Súpisu
všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, t.j. odo dňa 22.05.2012, do dňa vypracovania tejto aktualizácie, t.j. do
dňa 27.02.2017, stanovená nasledovne:
Pohľadávky z obchodného styku:
Právny dôvod
Pôvodná celková
Štát vzniku
suma/súpisová
pohľadávky/ FA č. hodnota (aj mena)

Por.
Dlžník
č.

1

APT ELEKTRO, spol. s.r.o.(spoločnosť zaniknutá
zlúčením, právny nástupca I.STAR, s.r.o.)

SR 310110058

Celková
suma/súpisová
hodnota (aj mena)

395,76 €

1,00 €

2

AUTODOPRAVA František
Hornicsek
IČO: 40558452
SR 310110069
(podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku
30.07.2012)

1 333,21 €

1,00 €

3

AUTODOPRAVA František
Hornicsek
IČO: 40558452
SR 310110056
(podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku
30.07.2012)

8,94 €

1,00 €

4

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO:
SR 310110025
31617794

400,00 €

1,00 €
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5

Bednár Ľuboslav, miestom podnikania Biely Potok 731,
013 06 Terchová, IČO: 34 711 279

6

SR 26085

Deň vydania: 02.03.2017

51,68 €

1,00 €

DZK - i.s. s.r.o., so sídlom Pribinova 24, 821 09 Bratislava,
SR 310090147
IČO: 44 034 148

1 611,78 €

1,00 €

7

DZK - i.s. s.r.o., so sídlom Pribinova 24, 821 09 Bratislava,
SR 310100008
IČO: 44 034 148

3 792,22 €

1,00 €

8

HB Therm s.r.o., so sídlom Tuhlovská 1/A, 931 07
Bratislava, IČO: 35 927 607

SR 310110062

11 713,20 €

1,00 €

9

ICEBERG GROUP a.s., so sídlom Šancova 108, 831 04
Bratislava, IČO: 35 978 180

SR 310090143

730,00 €

1,00 €

10

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
Bratislava, IČO: 43 898 190

SR 310100034

823,27 €

1,00 €

11

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
Bratislava, IČO: 43 898 190

SR 310100027

1 656,27 €

1,00 €

12

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
Bratislava, IČO: 43 898 190

SR 310100020

2 617,15 €

1,00 €

13

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
Bratislava, IČO: 43 898 190

SR 310100050

19 075,00 €

1,00 €

14

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
Bratislava, IČO: 43 898 190

SR 310100055

861,56 €

1,00 €

15

ISRS s.r.o.(spoločnosť zaniknutá zlúčením, právny
nástupca Ilias s.r.o.)

SR 310110116

10 954,27 €

1,00 €

16

ISRS s.r.o.(spoločnosť zaniknutá zlúčením, právny
nástupca Ilias s.r.o.)

SR 310110033

1 876,93 €

1,00 €

17

ISRS s.r.o.(spoločnosť zaniknutá zlúčením, právny
nástupca Ilias s.r.o.)

SR 310110061

6 878,79 €

1,00 €

18

ISRS s.r.o.(spoločnosť zaniknutá zlúčením, právny
nástupca Ilias s.r.o.)

SR 310100142

9 898,42 €

1,00 €

19

ISRS s.r.o.(spoločnosť zaniknutá zlúčením, právny
nástupca Ilias s.r.o.)

SR 310110006

10 309,65 €

1,00 €

20

ISRS s.r.o.(spoločnosť zaniknutá zlúčením, právny
nástupca Ilias s.r.o.)

SR 310100119

1 328,72 €

1,00 €

21

IVS REKON s.r.o., so sídlom Kopčianska 20, 851 01
Bratislava, IČO: 35 739 126

SR 310090096

1 025,78 €

1,00 €

22

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH Co.KG,
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

SRN 340110003

1 140,00 €

1,00 €

23

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH Co.KG,
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

SRN 340110006

8 969,09 €

1,00 €

24

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH Co.KG,
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

SRN 340110008

15 210,00 €

1,00 €
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25

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH Co.KG,
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

SRN 340110011

10 540,00 €

1,00 €

26

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH Co.KG,
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

SRN 340110017

2 980,00 €

1,00 €

27

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH Co.KG,
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

SRN 340110018

13 605,00 €

1,00 €

28

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

SR 310090140

90 654,38 €

1,00 €

29

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

SR 310090149

12 544,77 €

1,00 €

30

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

SR 310110019

23 717,04 €

1,00 €

31

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

SR 310110030

68 780,96 €

1,00 €

32

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

SR 310110125

7 875,60 €

1,00 €

33

Marek Badžo
IČO: 43 421 482
(podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku SR 310080146
21.12.2016)

95,60 €

1,00 €

34

Milan Dzúrik - MDZ AUTODOPRAVA, miestom podnikania
SR 310110016
Tomčany 10209, 036 01 Martin, IČO: 33 575 339

90,00 €

1,00 €

35

Murka Karol - KARČI IČO: 11 780 142 (podnikateľský
subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku 2.8.2011)

SR 26135

828,75 €

1,00 €

36

NEP Senec Gardens, s.r.o., so sídlom Košovská 36, 972
17 Kanianka, IČO: 36 820 458

SR 310100133

190,28 €

1,00 €

37

Obec Sklabiná, Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná

SR 310110017

59 274,30 €

1,00 €

38

Pfeiffer GmbH, Altfrankener Strasse 2, 011 59 Dresden,
140598102

SRN 27064

19 346,90 €

1,00 €

39

Pfeiffer Zagreb, Subi Ceva 65/1, 10000 Zagreb, 53

HR 24040

4 429,99 €

1,00 €

40

Pfeiffer Zagreb, Subi Ceva 65/1, 10000 Zagreb, 53

HR 24049

3 861,35 €

1,00 €

41

Pfeiffer Zagreb, Subi Ceva 65/1, 10000 Zagreb, 53

HR 24050

5 969,59 €

1,00 €

42

Skanska SK a.s., so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava,
IČO: 31 611 788

SK 310100130

6 117,60 €

1,00 €

43

SUNNY RESIDENCE s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/C,
821 01 Bratislava, IČO: 44 095 872

SK 310100021

1 071,00 €

1,00 €

SK 310110141

2 580,90 €

1,00 €

44

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom

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

87

Obchodný vestník 43/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.03.2017

44

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36 302 724

SK 310110141

2 580,90 €

1,00 €

45

TSS Pittel + Brausewetter s.r.o. IČO: 35 943 653 (súčasné
SK 310110057
obchodné meno Pittel + Brausewetter s.r.o.)

1 784,02 €

1,00 €

46

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom
Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672m 084

88 774,50 €

1,00 €

47

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550
SK 310110164
949

7 152,65 €

1,00 €

48

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110019
17 947

20,00 €

1,00 €

49

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110013
17 947

11 198,00 €

1,00 €

50

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110015
17 947

122,22 €

1,00 €

51

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110016
17 947

209,52 €

1,00 €

52

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110010
17 947

14 046,00 €

1,00 €

53

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110012
17 947

4 246,00 €

1,00 €

54

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110009
17 947

181,60 €

1,00 €

SK 310110166

Celková súpisová hodnota pohľadávok z obchodného styku predstavuje 54,-Eur.

Pohľadávky - zádržné:

Por.
Dlžník
č.

Štát

Pôvodná celková
Právny dôvod vzniku
Celková suma/súpisová
suma/súpisová hodnota (aj
pohľadávky/ FA č.
hodnota (aj mena)
mena)

55

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310100127
Žilina, IČO: 31617794

50,18 €

1,00 €

56

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310100132
Žilina, IČO: 31617794

1 337,21 €

1,00 €

57

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110004
Žilina, IČO: 31617794

3 691,53 €

1,00 €

58

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110025
Žilina, IČO: 31617794

9 513,71 €

1,00 €

59

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110073
Žilina, IČO: 31617794

1 941,03 €

1,00 €

60

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110052
Žilina, IČO: 31617794

5 217,30 €

1,00 €

748,15 €

1,00 €

61

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01

SK 310110053
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61

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110053
Žilina, IČO: 31617794

748,15 €

1,00 €

62

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110054
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

1 883,70 €

1,00 €

63

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110066
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

2 514,97 €

1,00 €

64

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110097
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

2 066,24 €

1,00 €

65

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110137
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

2 705,90 €

1,00 €

66

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110136
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

364,55 €

1,00 €

67

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO:
35 850 370

SK 310110055

10 359,27 €

1,00 €

68

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO:
35 850 370

SK 310110070

12 328,93 €

1,00 €

69

Eiffage Construction Slovenská republika,
s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05
Bratislava, IČO: 35 740 655

SK 310100017

2 301,80 €

1,00 €

70

Eiffage Construction Slovenská republika,
s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05
Bratislava, IČO: 35 740 655

SK 310100038

1 145,91 €

1,00 €

71

Eiffage Construction Slovenská republika,
s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05
Bratislava, IČO: 35 740 655

SK 310100049

13,28 €

1,00 €

72

Eiffage Construction Slovenská republika,
s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05
Bratislava, IČO: 35 740 655

SK 310090134

4 099,35 €

1,00 €

73

HB REAVIS MANAGEMENT spol. s.r.o., so
sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: SK 310110071
31 381 120

451,00 €

1,00 €

74

ICT ISTROCONTI, a.s., so sídlom Ventúrska 18,
SK 310110024
811 01 Bratislava, IČO: 00 685 321

352,85 €

1,00 €

75

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821
SK 310100034
05 Bratislava, IČO: 43 898 190

4 332,98 €

1,00 €

76

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821
SK 310100027
05 Bratislava, IČO: 43 898 190

8 717,25 €

1,00 €

77

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821
SK 310100020
05 Bratislava, IČO: 43 898 190

13 774,48 €

1,00 €

78

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821
SK 310100050
05 Bratislava, IČO: 43 898 190

17 500,00 €

1,00 €
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79

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom
Čmelíkova 13, 821 03 Bratislava, IČO: 44 140
169

SK 310110019

2 156,10 €

1,00 €

80

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom
Čmelíkova 13, 821 03 Bratislava, IČO: 44 140
169

SK 310110030

6 252,82 €

1,00 €

81

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom
Čmelíkova 13, 821 03 Bratislava, IČO: 44 140
169

SK 310110125

715,96 €

1,00 €

82

Obec Sklabiná, Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná

SK 310110017

2 577,14 €

1,00 €

83

Skanska SK a.s., so sídlom Krajná 29, 821 04
Bratislava, IČO: 31 611 788

SK 310100035

3 171,64 €

1,00 €

84

Skanska SK a.s., so sídlom Krajná 29, 821 04
Bratislava, IČO: 31 611 788

SK 310110117

2 111,04 €

1,00 €

85

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310110106
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

5 949,69 €

1,00 €

86

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310110089
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

1 805,62 €

1,00 €

87

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310110158
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

4 868,36 €

1,00 €

88

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310120001
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

1 148,44 €

1,00 €

89

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310110127
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

6 030,60 €

1,00 €

90

SOPRA MINERGO, s.r.o., so sídlom Ventúrska
SK 310090094
18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 842 211

496,31 €

1,00 €

91

SOPRA MINERGO, s.r.o., so sídlom Ventúrska
SK 310100109
18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 842 211

158,73 €

1,00 €

Celková súpisová hodnota pohľadávok (zádržné) predstavuje 37,- Eur.

V ostatnej časti ostáva Súpis všeobecnej podstaty nezmenený.

Dátum aktualizácie Súpisu všeobecnej podstaty: 27.02.2017

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

K004698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AL - OCELL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetoslavov 181, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 391 931
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 16.02.2017 sp. zn. 25R/2/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 38/2017 zo dňa 23.02.2017, vo veci reštrukturalizácie dlžníka: AL-OCELL, s.r.o., Kvetoslavov 181, 930
41 Kvetoslavov, IČO: 31 391 931, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
38508/T, bol potvrdený reštrukturalizačný plán dlžníka.
Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení § 162 až § 165 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola dlžníkovi:
AL-OCELL, s.r.o., Kvetoslavov 181, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 31 391 931, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38508/T, nariadená dozorná správa a za dozorného správcu
určený JUDr. Erik Bilský, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod
značkou S1477, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
• založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
• zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
• nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
• prevod nehnuteľného majetku, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku, zaťaženie nehnuteľného
majetku záložným alebo obdobným právom
• zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
• urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
• urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
• poskytnúť akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie spriaznenej osobe dlžníka
• uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky
• všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 ZKR
• právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov
• právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok
• právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom
• každý právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5 000 €, resp. všetky právne úkony,
ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 25 000 € za kalendárny mesiac.
V zmysle § 163 ods. 3 ZKR je možno odporovať tým právnym úkonom dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného
správcu a boli urobené bez jeho súhlasu.
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Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy
v Obchodnom vestníku.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K004699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OKinvest s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynarovičova 7 / 0, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 882 145
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2015 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania štvrtého zasadnutia veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu OKinvest s.r.o.,
sídlom Mlynarovičova 7, 851 03 Bratislava, IČO: 43 882 145 konaného dňa 23. februára 2017 o 10,00 hod.
v Bratislave, Mlynské nivy 56 (konkurzné konanie vedené pod č.k. 4K/25/2015 na Okresnom súde Bratislava
I)
Zvolávateľ zasadnutia: DP Transport a.s., predseda veriteľského výboru
Prítomní členovia veriteľského výboru:
DP Transport a.s., Borinka 361, IČO: 35 727 675
zastúpený: Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, splnomocnenec, predseda veriteľského výboru
AlcaPolis Real s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava, IČO: 31 345 522
zastúpený: Ing. Ján Laca, splnomocnenec
KORUNA Finance s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava, IČO: 35 721 219
zastúpený: Ing. Ján Laca, splnomocnenec
Viscon Group s.r.o., Vinohradská 11, Hlohovec, IČO: 46 446 630
zastúpený: Ľuboš Miklošík, konateľ
Viscon, s.r.o., Vinohradská 11, Hlohovec, IČO: 36 265 233
zastúpený: Ľuboš Miklošík, konateľ
Program zasadnutia veriteľského výboru:
·

návrh správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. V. Neuschla na posúdenie uzavretia zmluvy o úschove a
správe registratúrnych záznamov úpadcu

Predseda veriteľského výboru zistil pri otvorení zasadnutia, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko
sa prezentovali všetci piati členovia veriteľského výboru. Správca JUDr. Ing. V. Neuschl svoju neúčasť ospravedlnil.
Následne predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s návrhom správcu JUDr. Ing.
Vladimíra Neuschla z 31.1.2017, aby mu veriteľský výbor odporučil uzavrieť zmluvu, na základe ktorej dodávateľ
BAQUEIRA BERET, s.r.o., Dulovo nám. 893/4, 821 08 Bratislava, IČO: 44 743 351, zrealizuje správu
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BAQUEIRA BERET, s.r.o., Dulovo nám. 893/4, 821 08 Bratislava, IČO: 44 743 351, zrealizuje správu
registratúrnych záznamov úpadcu OKinvest s.r.o. po stanovenú dobu, a to za celkovú cenu 1700,- eur vrátane DPH.
Po diskusii veriteľský výbor všetkými piatimi prítomnými hlasmi svojich členov schválil nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor odporúča správcovi JUDr. Ing. Vladimírovi Neuschlovi, aby správca prijal cenovú ponuku
dodávateľa a následne uzavrel zmluvu, na základe ktorej dodávateľ BAQUEIRA BERET, s.r.o., Dulovo nám.
893/4, 821 08 Bratislava, IČO: 44 743 351, zrealizuje úschovu a správu registratúrnych záznamov úpadcu
OKinvest s.r.o. po stanovenú dobu, a to za celkovú cenu 1700,- eur vrátane DPH.
V Bratislave dňa 23. februára 2017
Za predsedu veriteľského výboru DP Transport a.s.
..........................................................................
Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, splnomocnenec

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K004700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ing. Ján Jamnický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 490 / 10, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisové č. 1
Opis súpisovej zložky majetku

: pohľadávka - preddavok

Súpisová hodnota

: 1659,70 €

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

K004701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ing. Ján Jamnický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 490 / 10, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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Súpisová č.1
Opis súpisovej zložky majetku : motorové vozidlo PP 128 DB,
tov.zn. Kia ceed SW,
VIN :U5YFF52428L010443 ,
Rok výroby : 2008
Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisová hodnota

: 3200€

Zabezpečený veriteľ
: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné
námestie 12, 060 01 Kežmarok
Zmluva
o zabezpečení č. 120140372

K004702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ing. Ján Jamnický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 490/10, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2016S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA

z 1. schôdze veriteľov úpadcu Bc. Ing. Ján Jamnický, nar. : 27.07.1979, bytom Hlavná 490/10, Svit sa konala dňa
27.02.2017 o 08:00 hod. v kancelárií správcu Štúrova 30, 066 01 Humenné .

Spisová značka súdneho spisu

: 1K/45/2016

spisová značka správcovského spisu : 1K/45/2016 S 1299

Prítomní

:

1) Mgr. Radovan Muzika, správca
2) Mgr. Bc. Martin Bendík, Jána Lačeka 615/10, Spišské Bystré
počet hlasov : 13814
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3) JUDr. Peter Reblán, 044 71 Cestice 118
počet hlasov : 837
zastúpený : Mgr. Bc. Martin Bendík,
Jána Lačeka 615/10, Spišské Bystré

Program schôdze veriteľov : 1.Prezentácia
2.Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, zistenie stanoviska
veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Voľba veriteľského výboru - zástupcu veriteľov
4.Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle §36 zákona č. 7/2005 Z. z.
5.Zaujatie stanovísk k ďalšiemu postupu správcu
6. Záver

1/ Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila od 7: 45 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť zápisnice. Konštatuje sa, že schôdze sa zúčastnili 2 veritelia, z toho sú oprávnení na schôdzi
hlasovať 2 veritelia. Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca konkurznej podstaty.

2/Správca oboznámil prítomných veriteľov s činnosťou a úkonmi ním vykonanými odo dňa začatia konkurzného
konania do konania prvej schôdze veriteľov, ktoré sa týkali najmä zisťovania stavu majetku úpadcu, vyhotovenia
súpisu majetku úpadcu, záväzkov úpadcu, vypracovania konečného zoznamu prihlásených pohľadávok
veriteľov, popieraní pohľadávok ako i ďalších úkonov súvisiacich so správou majetku v priebehu konkurzného
konania, s poukazom na písomné správy, ktoré správca zaslal Okresnému súdu v Prešove po vyhlásení
konkurzu na majetok úpadcu.

3 / Nakoľko súd uznal tento konkurz za malý, predseda schôdze veriteľov, pristúpil k voľbe zástupcu veriteľov
v súlade s § 107 ZKR. Predseda schôdze veriteľov za zástupcu navrhol prítomného veriteľa oprávneného na
schôdzi veriteľov hlasovať, ktorým je veriteľ s najvyšším počtom hlasov Mgr. Bc. Martin Bendík, Jána Lačeka
615/10, Spišské Bystré .

Hlasovanie :
Za navrhovaného veriteľa: Mgr. Bc. Martin Bendík, Jána Lačeka 615/10, Spišské Bystré

hlasoval : Mgr. Bc. Martin Bendík, Jána Lačeka 615/10, Spišské Bystré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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počet hlasov : 13814
JUDr. Peter Reblán, 044 71 Cestice 118
počet hlasov : 837
zastúpený : Mgr. Bc. Martin Bendík, Jána Lačeka 615/10, Spišské Bystré

Zdržal

Za

:

14651

Proti

:

nikto

: nikto

Predseda schôdze veriteľov skonštatoval, že za zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ Mgr. Bc. Martin
Bendík, Jána Lačeka 615/10, Spišské Bystré

4/ Predseda schôdze v súlade s ustanovením § 36 ZKR vyzval prítomných
veriteľov zúčastnených na
schôdzi a oprávnených na schôdzi hlasovať na predloženie návrhov na výmenu správcu. Žiadny veriteľ nenavrhol
výmenu správcu a doterajší správca bol potvrdený vo svojej funkcii.

5/ Následne predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov na uplatnenie odôvodnených námietok do tejto
zápisnice, na čo neboli vznesené nijaké námietky.
Predseda schôdze konštatoval, že program schôdze bol vyčerpaný a poďakoval prítomným za účasť a schôdzu
o 08:45 ukončil.

V Humennom 27.02.2017

Predseda schôdze veriteľov :

Mgr. Radovan Muzika, správca
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K004703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016 S 791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu : Ferrara s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO
: 45 298 386, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovných veriteľov, ktorého prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Sídlo:

Kvitt, s.r.o.
Gemer 125, 982 01 Gemer, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ:
Sídlo:

3.049,69 eur
1
27.2.2017
neuplatnené
420
27.2.2017

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

16.107,70 eur
3
27.2.2017
neuplatnené
421-423
27.2.2017

JUDr.Andrea Havlátová Rajczyová, správca
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K004704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dibala Kristián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komoča 274, 941 21 Komoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/81/2015 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/81/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Kristián
Dibala, nar.: 25.04.1990, bytom Komoča 274, 941 21 Komoča, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 17.02.2017 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Mesto Kolárovo

Kostolné nám.

1

Kolárovo

946 03

Slovenská republika

232,53 EUR

Mgr. Ondrej Brláš, správca

K004705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta AGAIOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brižitská 36/2217, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 138 922
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2015 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty – 07
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Iveta AGAIOVÁ, s miestom trvalého pobytu: Brižitská
2217/36, 841 01 Bratislava - Dúbravka, IČO: 30 138 922 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 poslednej vety ZKR
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 27. februára 2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, bola do kancelárie správcu veriteľom, obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok č. 3, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu štyri
nezabezpečené pohľadávky, a to nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 712,20 EUR,
nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom 2 v celkovej sume 1.109,20 EUR, nezabezpečenú pohľadávku
s poradovým číslom 3 v celkovej sume 605,50 EUR a nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom 4 v celkovej
sume 56,40 EUR. Uvedená pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do Zoznamu pohľadávok dňa 27.
februára 2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 27. februára 2017
Monika Martonová, správca

K004706
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
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Michal Bulant, narodený 19.09.1983, bytom Borovianska cesta 1994/49, 960 01
Zvolen, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
10. Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, vo výške
2.124,10 €;
11. Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, vo výške
133,00 €;
12. Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, vo výške
28,00 €;
13. Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, vo výške
1.984,56 €;
14. Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, vo výške
1.280,61 €;
15. CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783, vo výške 1.452,80 €.
LexCreditor k.s.

K004707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NS ACM, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčianska 59, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 349 439
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2015 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote
LexCreditor k.s., správca úpadcu: NS ACM, spol. s r.o., so sídlom Dvorčianska 59, 949 05 Nitra, IČO: 31 349 439, v
zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
148. DATALAN, a.s., so sídlom Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734 vo výške 198,00 €.
LexCreditor k.s.

K004708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4
iná majetková hodnota
popis
59,30 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 59,30 EUR
deň zapísania majetku
24.02.2017
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.

K004709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Stančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 50/22, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2015 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
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lehoty do zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 24.2.2017
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Prihlásená suma spolu: 250,49 €

V Leviciach, dňa 24.2.2017

K004710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Residency Intl. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 212 194
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2016 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako ustanovený správca úpadcu Residency Intl. s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974
11 Banská Bystrica, IČO: 44 212 194 (predtým APF DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, 821 01
Bratislava) týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (5. poschodie), v úradných hodinách správcu,
t.j. počas pracovných dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., a to po predchádzajúcom
dohodnutí termínu nahliadania so správcom prostredníctvom e-mailu: office@insolvencygroup.sk.
V Bratislave, dňa 27.02.2017
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K004711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrnčiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtovce 77, 956 03 Krtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/55/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu vyhláseného
na majetok úpadcu: Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce č. 77, 956 03 Krtovce v zmysle § 32 ods. 7 písm.
b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi vo výške 350,- EUR možno skladať na
bankový účet vedený v UniCredit Bank, a.s. pod č. SK1511110000006701579008. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
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uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K004712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrnčiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtovce 77, 956 03 Krtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/55/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/55/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu vyhláseného
na majetok úpadcu: Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce č. 77, 956 03 Krtovce týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice v dňoch
pondelok – piatok v čase od 09.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možné
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: henrieta.slavkovska@stonline.sk, prípadne
telefonicky na čísle mobilného telefónu: 0911 733 454.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K004713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrnčiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtovce 77, 956 03 Krtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/55/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/55/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu: Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce č. 77, 956 03 Krtovce,
konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod spisovou značkou 32K/55/2017 zvoláva v súlade
ust. § 34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
platnom znení prvú schôdzu (ďalej len ZKR) veriteľov na deň 30.5.2017 o 14.00 hod., ktorá sa bude konať
kancelárii správcu na ul. Ľ. Štúra č. 19, 934 01 Levice.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa správcu o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov,
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3. Rozhodovanie o výmene správcu (ustanovenie § 36 ZKR),
4. Voľba zástupcu veriteľov (ustanovenie § 37 ods. 1, § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.),
5. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra,
zástupca veriteľa platnú plnú moc.
V Leviciach dňa 27.2.2017
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K004714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Šátek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4588/10, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2016 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov úpadcu Roland Šátek, nar. 24.10.1989, bytom Nábrežná 4588/10,
940 01 Nové Zámky (ďalej len ako „úpadca“) v konkurznej veci, sp. zn. 32K/46/2016, zo dňa 27.02.2017 o 10:30
hod.
Miesto konania: kancelárie správcu – Farská 30, 949 01 Nitra
Prítomní:
1. VÚB, a.s., v zastúpení Mgr. Mária Balčiráková na základe plnomocenstva resp. poverenia
2. JUDr. Marián Dobiš – správca úpadcu a zapisovateľ

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rôzne
Správa o stave konkurzného konania a stave zisťovania majetku úpadku s časovou špecifikáciou
Záver

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril správca o 10:30 hod. a privítal prítomného zástupcu veriteľov
K bodu 2:
Správca skonštatoval, že v predmetnej konkurznej veci súd uznal konkurz za malý, preto v zmysle § 107 ods. 2
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Správca skonštatoval, že v predmetnej konkurznej veci súd uznal konkurz za malý, preto v zmysle § 107 ods. 2
ZKR bol na schôdzi veriteľov konanej dňa 27.02.2017 o 10:00 hod zvolený jeden zástupca veriteľov. Nakoľko sa
nevolil veriteľský výbor v zmysle § 37 ods. 1 ZKR, na tomto zasadnutí sa nevolí predseda veriteľského výboru.
Funkciu veriteľského výboru a súčasne predsedu veriteľského výboru v tomto prípade v zmysle § 38 ods. 1 ZKR
plní zvolený zástupca veriteľov, spoločnosť VÚB, a.s. Zástupca veriteľov navrhol, aby bežná komunikácia medzi
správcom a zástupcov veriteľ prebiehala elektronicky, v prípade napr. žiadosti o udelenie záväzného pokynu,
návrhu rozvrhu výťažku aj písomnou formou.
K bodu 3:
Správca informoval zástupcu veriteľov a súčasnom stave vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu, stave
zisťovania majetku úpadcu spolu s časovou špecifikáciou jednotlivých úkonov správcu v súvislosti so zisťovaním
majetku úpadcu.
K bodu 4:
Správca úpadcu záverom skonštatoval, že v súlade s § 38 ods. 6 zabezpečí zverejnenie odpisu tejto zápisnice
najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní tohto zasadnutia v Obchodnom vestníku.
Správca poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za účasť na tomto zasadnutí a o 10:40 hod. ho ukončil.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina prítomných na tomto zasadnutí.
V Nitre, dňa 27.02.2017
JUDr. Marián Dobiš, správca

K004715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrnčiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtovce 77, 956 03 Krtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/55/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/55/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Pavol Hrnčiar, nar.
29.3.1990, bytom Krtovce č. 77, 956 03 Krtovce (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Nitra, sp. zn. 32K/55/2016-58 zo dňa 17.2.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt: Pavol Hrnčiar, date of birth 29.3.1990, address Krtovce č. 77, 956 03 Krtovce
(hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Nitra, No. 32K/55/2016-58 dated 17th of February 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 25.2.2017 uverejnením v OV 39/2017 dňa 24.2.2017 pod značkou
K004212.
The bankruptcy was declared on 25th of February 2017 publication in OV 39/2017
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 24th of February 2017 brand
K004212.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Henrieta
Slavkovská, Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9,
949 68 Nitra, k sp. zn. 32K/55/2016.
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA")
the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: Mgr. Henrieta Slavkovská, Ľ. Štúra
19, 934 01 Levice, Slovak Republic and one copy in the District Court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak
Republic, to the No. 32K/55/2017.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the
creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt's general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a
special registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29,
section 1 BRA).
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in the Euro currency.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor
cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional
satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the
schedule of a general substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after
the delivery of the application to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of
claims in Commercial Journal stating the creditor and the registered amount (§ 28, section 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise
it ceases to exist (§ 28, section 4 BRA).
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).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as
"contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights
associated with the contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the
trustee (§ 28, section 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
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Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation
period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy
proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor
can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property,
which ensure his claim, however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the
extent of his claim probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 28, section 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded
from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a
result of not registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim
against substance which is being satisfied after atisfaction of all other claims against this substance (§ 28,
section 8 BRA).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak
Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in
writing notify the trustee. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of
the claim has to be beaded. (§ 29, section 6, 7, 8 BRA).
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K004716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kapsdorferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu Monika Kapsdorferová, nar. 20.08.1967, trvale bytom Hurbanova ul. 2006/16, 052 01
Spišská Nová Ves, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26K/68/2016-109, zo dňa 5.1.2017 zvoláva podľa ust. § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v
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26K/68/2016-109, zo dňa 5.1.2017 zvoláva podľa ust. § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v
kancelárii správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 7.4.2017 o 13.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ZKR, 4.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K004717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka
Popis
veci:
zrážka
z
nemocenskej
dávky
za
01/2017
poukázaná
Sociálna poisťovňa Prešov v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 466,78 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 24.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

K004718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farbariková Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1977
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/68/2014 S1429
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Okresný súd Prešov
1K/68/2014
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu majetok Janette Farbariková, rod. Hermanovská, bytom
Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou, dát. nar.: 14.03.1977, dát. úmrtia 18.10.2015, týmto správca v
súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") zverejňuje Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:

Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/68/2014 zo dňa 06.02.2015 ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 29/2015 zo dňa 12.02.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu, Janette Farbariková, rod.
Hermanovská, nar. 14.03.1977, bytom Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou (ďalej len „Úpadca“) a do
funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01
Kežmarok, IČO: 36 795 364.

V konkurznom konaní vyhlásenom na majetok Úpadcu, sa dňa 18.05.2015, konala prvá schôdza konkurzných
veriteľov a následne Okresný súd Prešov Uznesením sp. zn. 1K/68/2014 zo dňa 27.07.2016, priznal Prvej
arbitrážnej k.s., paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Uznesenie o priznaní paušálnej odmeny bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 149/2016 zo dňa
03.08.2016.

Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 227/2016 zo dňa 28.11.2016 Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zároveň Oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR lehota na podanie námietok proti poradiu pohľadávok proti podstate uplynula
29.12.2016, pričom voči zoznamu nebola podaná žiadna námietka.

Veritelia Úpadcu
V rámci konkurzného konania si súlade so zákonom stanovenými náležitosťami uplatnili svoje pohľadávky dvaja (2)
veritelia kedy výška zistených pohľadávok jednotlivých veriteľov predstavuje sumu 25 589,64 Eur. Žiadny z veriteľov
si v konkurznom konaní neuplatnil žiadnu zabezpečenú pohľadávku.

Výťažok zo speňaženia majetku a pohľadávky proti podstate
Celková výška príjmov podľa konečného rozvrhu výťažku, vrátane príjmov z vymoženia pohľadávok a z titulu
vyporiadania BSM úpadcu je 2.434,19 Eur.

Počiatočný stav na bankovom účte úpadcu 0,- Eur.

Celková výška uplatnených pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní, vrátane odmeny správcu a súdneho
poplatku je vo výške 1010,53 Eur.
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Suma zadržaná na náklady spojené s ukončením konkurzného konania 20,- Eur.

Suma určená na uspokojenie veriteľov podľa konečného rozvrhu výťažku 1.403,66 Eur.

Rozvrhová časť
Pomerné rozdelenie čistého výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených neporiadených veriteľov zo speňaženia všeobecnej
podstaty Úpadcu podľa konečného rozvrhu
názov veriteľa

zistená výška pohľadávok

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Poštová banka, a.s.

23 996,26 €
593,38 €

SPOLU

24 589,64 €

suma určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
1369,84
33,82
1403,66 €

Správca v súlade s § 101 ods.1 ZKR, určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov na jeho schválenie.

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

K004719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubomír Kruliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blahútova 36, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2015 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

6

Peňažná pohľadávka

Lubomír Kruliš, Blahútová 36, 900 Zrážka z príjmu za
36 Chorvátsky Grob
obdobie 1/2017

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

1/1

58,16 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca.
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