Obchodný vestník 48/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2017

K005184
Spisová značka: 2K/66/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Stanislav Srnka, s.r.o.,
Mičinská cesta 14528/53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 743, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP,
k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, uznesením č. k. 2K 66/2011 - 747 zo dňa 03. 02.
2017 povolil vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 34
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 28. 02. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005185
Spisová značka: 2K/80/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Chlebušová, nar.
09. 12. 1963, bytom Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Jana Živická, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Bakossova 8, uznesením č. k. 2K 80/2015 - 188 zo dňa
06. 02. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02.
2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005186
Spisová značka: 30K/39/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: ATOLO, spol. s r.o., v likvidácii, so sídlom Popradská 68, 040 11
Košice, IČO: 31 686 087, zast. Ing. Jozef Bušša, Užhorodská 15, 040 01 Košice, likvidátor o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: ATOLO, spol. s r.o., v likvidácii, so sídlom Popradská 68,
040 11 Košice, IČO: 31 686 087, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) 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).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
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K005187
Spisová značka: 30K/24/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Brenner, nar. 21.04.1980,
bytom Magurská 13,040 01 Košice, zast. Mgr. Peter Kocák, Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou o návrhu
správcu podstaty: KONRES k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, zn. správcu: S1651
na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: KONRES k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1651, paušálnu odmenu vo výške
663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K005188
Spisová značka: 30K/15/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom 133
Bukovec 044 20, IČO: 44 740 590 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul.
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto

rozhodol
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom 133 Bukovec 044 20, IČO: 44
740 590 pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1035 náhradu výdavkov správcu podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K005189
Spisová značka: 26K/43/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marek Toporka, narodený: 17.09.1970,
trvale bytom Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marek Toporka, narodený: 17.09.1970,
trvale bytom Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Slovenskej
jednoty 8, 040 01 Košice, značka správcu: S737, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 28.07.2016 pod položkou denníka D19 - 168/2016 na účet číslo: SK65 1111
0000 0010 0127 6011, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005190
Spisová značka: 26K/66/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: REGIO-PHARM, a.s. Košice v likvidácii, so sídlom Kováčska
37, 040 01 Košice, IČO: 31 657 796, zast. likvidátorom Mgr. Tomáš Szalontay, správca, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 42 329 388 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
O d v o l á v a predbežného správcu: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 20/2231,
052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu: S1587.
U s t a n o v u j e nového predbežného správcu: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie Štúrova
44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005191
Spisová značka: 26K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
IČO: 47 251 336, právne zast.: Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., Nám. M. Benku 9-C1, 811
07 Bratislava proti dlžníkovi: EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská
92 Praha 4 - Michle, Česká
republika,
IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej
zložky09.03.2017
UniCredit
Obchodný 1525/1,
vestník 140
48/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
IČO: 47 251 336, právne zast.: Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., Nám. M. Benku 9-C1, 811
07 Bratislava proti dlžníkovi: EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne
o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom
vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa
potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím slobody
až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky,
zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že
zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a
§ 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať rokov.

Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005192
Spisová značka: 26K/4/2017
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/4/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
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navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká republika, vo veci organizačnej zložky
4 zahraničnej banky,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka

OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
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značku: 26K/4/2017
Obchodný vestník
48/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2017

PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká republika, vo veci organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
dlžníka: EXTEL INVEST s.r.o
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 28.4.2017 o 08:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/B 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 3.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/4/2017

vo veci
navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká republika, vo veci organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
veriteľ č. 2 Mesto Košice ,
veriteľ č. 3 SR - Daňový úrad Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 28.4.2017

o 08.30 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1
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Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
5 IČO: 36 593 885
a to EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice,

veriteľ č. 2 Mesto Košice ,
veriteľ č. 3 SR - Daňový úrad Košice
o návrhu navestník
vyhlásenie
konkurzu
Obchodný
48/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 28.4.2017

Deň vydania: 09.03.2017

o 08.30 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885
veriteľ č. 1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336,
veriteľ č. 2 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
veriteľ č. 3 SR - Daňový úrad Košice, Rozvojova 2, 040 01 Košice
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
2

Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 3.3.2017

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová
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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sudca
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.03.2017

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 3.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005193
Spisová značka: 31K/79/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DASKON, s.r.o., so sídlom:
Vojenská 1333/4, 040 01 Košice, IČO: 36 591 041, o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Pribinova 8, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1731.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 1.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005194
Spisová značka: 31K/72/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Dubiňák,
narodený: 06.07.1983, trvale bytom: J. Wolkera 2237/33, 052 01 Spišská Nová Ves, o ustanovení správcu podstaty
takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Vladimír Lisák, so sídlom kancelárie: Sama Chalupku 10, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1460.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 1.3.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K005195
Spisová značka: 31K/5/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Norbert Valentovič, narodený: 17.03.1950, bytom:
Rožňavská 14, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Konanie
z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v
troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 1.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005196
Spisová značka: 31K/69/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti odporcovi (žalovanému) Karol Halászy, s miestom podnikania: Šafárikova 33, 048 01 Rožňava, IČO:
30286221

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 21.03.2017 o 11.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B,

3. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Július Tóth
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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Okresný súd Košice I, dňa 01.03.2017
Za správnosť vyhotovenia:

Okresný súd Košice I dňa 1.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005197
Spisová značka: 32K/42/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Meszároš, nar. 9.6.1988,
bytom Mederská 39, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova
49, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova 49, 949 01 Nitra paušálnu
odmenu v sume 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie
Štefánikova 49, 949 01 Nitra priznanú paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 93/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005198
Spisová značka: 32K/46/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roland Šátek, nar. 24.10.1989,
bytom Nábrežná 4588/10, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Farská 30, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Mariánovi Dobišovi, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi JUDr. Mariánovi Dobišovi, so sídlom
kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, priznanú paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 101/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

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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K005199
Spisová značka: 31K/26/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : BASTI, s.r.o., so sídlom Štúrova 51, 949
01 Nitra, IČO: 36 525 600, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01
Nitra, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.3.2017
Mgr. Juraj Kopper, sudca
K005200
Spisová značka: 1K/85/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Erika Garčalová, nar.
20.10.1961, bytom Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so
sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Erika Garčalová, nar. 20.10.1961, bytom Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške
22.044,89 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 2.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005201
Spisová značka: 1K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TEKNO, s.r.o., so sídlom
Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, IČO: 36 696 331, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: Ing. Emila Čerevku, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066
01 Humenné.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 27.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005202
Spisová značka: 2K/54/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Lipjancová, nar.
08.12.1971, podnikajúca pod obchodným menom Mária Lipjancová, s miestom podnikania Pri Hati 704/53, 080 05
Prešov, IČO: 47449161, správcom ktorého je Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 1, 068 01
Medzilaborce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mária Lipjancová, nar. 08.12.1971, podnikajúca pod obchodným menom
Mária Lipjancová, s miestom podnikania Pri Hati 704/53, 080 05 Prešov, IČO: 47449161 po splnení konečného
rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 2.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005203
Spisová značka: 2K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ľubomír Bendík, nar.
2.10.1966, trvale bytom SNP 195, 059 18 Spišské Bystré, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064
01 Stará Ľubovňa.
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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Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064
01 Stará Ľubovňa.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 2.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005204
Spisová značka: 4K/14/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Igor Jurko, nar. 27.10.1987, bytom
082 03 Lemešany 62, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01
Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Igor Jurko, nar. 27.10.1987, bytom 082 03 Lemešany 62 po splnení
konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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 2.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005205
Spisová značka: 4K/4/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o., so
sídlom Komenského 2651/1, 069 01 Snina, IČO: 43 889 549, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
ukladá správcovi speňažiť majetok úpadcu, a to:
1.
Pozemok, zapísaný na LV č. 408, okres Snina, obec: Dúbrava, katastrálne územie: Dúbrava, štát: SR,
parcela KN „C“: 96/2, výmera: 428 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 2 611,83 eur,
2.
Pozemok, zapísaný na LV č. 408, okres Snina, obec: Dúbrava, katastrálne územie: Dúbrava, štát: SR,
parcela KN „C“: 96/6, výmera: 31 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 189,17 eur,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 2 611,83 eur,
2.
Pozemok, zapísaný na LV č. 408, okres Snina, obec: Dúbrava, katastrálne územie: Dúbrava, štát: SR,
parcela KN „C“: 96/6, výmera: 31 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 189,17 eur,
ktorý sa speňaží v troch kolách uverejnením v obchodnom vestníku a to nasledovne: v prvom kole bude uverejnená
hore uvedená najnižšia súpisová hodnota majetku, za ktorú správca ponúkne majetok na odpredaj. V druhom kole v
prípade nezáujmu sa zníži cena o 50 % súpisovej hodnoty. V treťom kole sa majetok odpredá za najvyššiu cenu,
ktorá bude ponúknutá.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 3.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005206
Spisová značka: 4K/30/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Husťak, nar. 01.10.1985,
bytom 067 61 Stakčínska Roztoka, správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16,
080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty Mgr. Bc. Marekovi Figurovi, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01
Prešov paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov s DPH vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 3.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005207
Spisová značka: 36K/46/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Mozolák, narodený
14.11.1975, bytom M.A.Beňovského 394/75C, 922 03 Vrbové, správcom majetku ktorého je Ing. Renáta Petrová, so
sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa, uznesením č.k. 36K/46/2016 - 75 zo dňa 16.01.2017, zverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 24.01.2017 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu, predmetné uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 25.01.2017. Predmetnú uznesenie bolo nedopatrením zverejnené v Obchodnom vestníku aj dňa
02.02.2017.
Súd týmto oznamuje, že uznesenie č.k. 36K/46/2016 - 75 zo dňa 16.01.201, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
24.01.2017, nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2017 a od tohto dňa začínajú plynúť lehoty v zmysle zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.3.2017
JUDr. Martin Smolko, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 09.03.2017

K005208
Spisová značka: 36K/7/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: LAPREMA s.r.o., so sídlom Kukučínova 3, 917 01 Trnava,
IČO: 45 322 767, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24820/T, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: LAPREMA s.r.o., so sídlom Kukučínova 3, 917 01
Trnava, IČO: 45 322 767, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24820/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K005209
Spisová značka: 1K/30/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MEANDER THERMAL, s.r.o., M. R.
Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 388 572, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom
kancelárie: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, uznesením č.k. 1K/30/2012-847 zo dňa 3.2.2017 povolil
navrhovateľovi HAJICEK, s.r.o., so sídlom Ortenovo náměstí 443/6, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika,
IČO: 285 13 789, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v časti prihlásenej pohľadávky vo výške 2.410.007,34 eur, zapísanej v
zozname pohľadávok pod číslom 113.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.2.2017.

Okresný súd Žilina dňa 3.3.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 09.03.2017

K005210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 53,20 EUR, poukázaná JUDr. Štefanom
Vargom, súdnym exekútorom, v exekučnom konaní vedenom proti Jánovi Uličnému, ktorá bola poukázaná na účet
správcu dňa 13.02.2017.
V Košiciach, dňa 02.03.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K005211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schmidt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 160/19, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu Jozef Schmidt, nar.
22.05.1965, bytom Rýnska 160/19, 949 11 Nitra, zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako "ZKR") prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24.04.2017 o 10:30 hod. /prezentácia od 10:15 hod. do
10:30 hod./ na adrese sídla kancelárie správcu, a to Mostná 62, 949 01 Nitra (1.poschodie).
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu /ustanovenie § 36 ZKR/
4. Voľba zástupcu veriteľov /ustanovenie § 37 a § 107 ods. 2 ZKR/
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 06.03.2017
Mgr. Veronika Hetényiová, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 09.03.2017

K005212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MERKANTIL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 104 992
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 týmto v zmysle § 73 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov aktualizuje súpis majetku úpadcu tak, že nižšie uvedený majetok úpadcu (časť príslušenstva a súčasti
nehnuteľností úpadcu zapísaných na LV č. 1460 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor pre okres:
Trenčín, obec: Trenčín, katastrálne územie: Hanzlíková), súpis ktorých bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
96/2015 zo dňa 22.05.2015 (K011373) v spojení so zverejnením v Obchodnom vestníku č. 163/2015 zo dňa
25.08.2015 (K018809), preraďuje zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o.,
so sídlom Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, IČO: 46 869 565 (pôvodne zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653), číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
pohľadávok: 531, do súpisu všeobecnej podstaty:
Stavby:
Popis
Parkovisko Lion (povrchové teleso)
Predný plot
Studňa
Vodovodná prípojka
Prípojka kanalizácie
Žumpa
Plynová prípojka
Spevnené plochy asfaltové
Spevnené plochy zámková dlažba
Vonkajšie schody
Prekrytie schodov

Štát
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko

obec
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín

K.ú.
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková
Hanzlíková

p.č. Spoluvlastnícky podiel úpadcu
613/7 1/1
1/1
711/3 1/1
1/1
1/1
711/3 1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová hodnota
44 060,20 €
1 751, 42 €
1 114,34 €
3 843,88 €
4 048, 32€
2 541, 98€
2 297,95 €
24 547,88 €
2 387,57 €
1 440,92 €
1 697,11 €

Dôvod preradenia: Podaním zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o. zo dňa 27.02.2017, doručeným
správcovi dňa 06.03.2017, sa zabezpečený veriteľ v zmysle § 151md ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka vzdal
záložného práva k vyššie uvedenej časti majetku úpadcu, čím tento prestal byť v danom rozsahu predmetom
zabezpečenia. Z uvedeného dôvodu správca dňa 06.03.2017 preradil uvedený majetok zo súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o. do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
LawService Recovery, k.s., správca

K005213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 09.03.2017

32K/2/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- vklad p. Štefana Pupáka do všeobecnej podstaty vo výške 100,- Eur ( splátka v zmysle § 74 a ods.1, v spojení s
§ 11 ods.2, zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení ).
- vklad p. Norberta Pacalaja do všeobecnej podstaty vo výške 100,- Eur ( splátka v zmysle § 74 a ods.1, v spojení s
§ 11 ods.2, zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení ).

K005214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č.: 148/. príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii) za mesiac: 01/2017 vo výške : 73,97 Eur (platiteľ: Thaumas, s.r.o.),
zaradený do všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka č.: 149/. príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii) za mesiac: 02/2017 vo výške : 73,97 Eur (platiteľ: Thaumas, s.r.o.),
zaradený do všeobecnej podstaty.

K005215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anna Klanduchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 9, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1970
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu konaného dňa 28.02.2017
v kancelárií veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, II. poschodie, č.k.: 32K/30/2016
Prítomní:
Veriteľ:

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

Správca konkurznej podstaty:

PSD, k.s. Bratislava, JUDr. Kamil Beresecký

Program rokovania:
1/

Správa o činnosti a stave konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Schválenie pohľadávok proti podstate,

3/

Diskusia a záver

Deň vydania: 09.03.2017

Prerokované skutočnosti:
1/
Správu o činnosti správcu a stave konkurzu predniesol správca, ktorá správa tvorí prílohu zápisnice.
Okrem iného správca poukázal na:
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 32K/30/2016-36, 4116215302 zo dňa 1.7.2016 bol vyhlásený malý konkurz
na majetok a ustanovený za správcu dlžníčke: Ing. Anna Klanduchová (predtým Birdácsová rod. Dukayová)
nar.24.10.1970, bytom M.R. Štefánika 9, 934 01 Levice, Prvý správcovský dom, k.s., kancelária JUDr. Kamil
Beresecký, Farská 33, 949 01 Nitra, S1131. Uznesenie bolo zverejnené v OV č.131/2016 zo dňa 08.07.2016.
V Obchodnom vestníku číslo 160/2016 bol zverejnený súpis všeobecnej podstaty. Od Sociálnej poisťovne pobočka
Levice sme zistili, že úpadca poberá invalidný dôchodok podľa rozhodnutia č.70602411880 zo dňa 4.2.2016 vo
výške 205,50 Eur, čo je suma nepostihnuteľná v exekúcií t.j. aj v konkurznom konaní. Dlžníčka do úradného
záznamu uviedla, že je nezamestnaná a že si hľadá prácu. Konali sa dve kolá dražby na speňaženie všeobecnej
podstaty, podľa LV č.749 v obci Veľký Ďur, pre k.ú. Dolný Ďur, na meno Birdácsová Anna r. Dukayová, ako záhrady
p.č. 1359/2 o výmere 1103 m² v podiele 1/1. Súpis majetku spolu je vo výške 3695,05 Eur. V druhom kole bola
nehnuteľnosť speňažená za sumu 2928 Eur. Notárska zápisnica N 22052/2016, NZ/2016 zo dňa 16.12.2016 bola
predložená na zápis do evidencie nehnuteľností, do dnešného dňa nebol vykonaný zápis na nového vlastníka.
V Obchodnom vestníku číslo 23/2017 zo dňa 02.02.2017 bol predložený zoznam pohľadávok proti podstate vo
výške 1.490,99 Eur.
2/

Schválenie pohľadávok proti podstate:

V zmysle ust. § 96 ZoKR veriteľ úpadca, Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, vzniesla dňa 10.02.2017
námietku ohľadom výpočtu celkovej výšky PPP 1 490,99 Eur.
Správca prepočítal PPP a súhlasí s námietkou, výpočtom veriteľa, výdavky správcu ako pohľadávky proti podstate
sú spolu vo výške 1 642, 73 eur.
Odmena správcu do 1.schôdze veriteľov s DPH

796,66 eur

Odmena správcu za speňaženie nehnuteľnosti s DPH

490,70 eur

Súdny poplatok 0,2%

5,50 eur

Notársky poplatok k dražbe

120,84 eur

Poštovné a kancelárske služby a potreby

75,29 eur

Cestovné

153,74 eur

Opravou výšky výdavkov proti podstate sa mení výška sumy určenej na uspokojenie konkurzných veriteľov na sumu
1 949,15 €, t.j. 27,903 %- né uspokojenie.
Dlžník
RECLAM, a.s. BA
Mesto Levice
SP Nitra
SK, a.s.
BNP Paribas Personal Finance, SA Paríž

Uznaná pohľadávka (€)
1 999,74
584,34
464,26
861,52
3 075,35

Priznaný nárok (€)
558,00
163,06
129,55
240,42
858,12

SPOLU

6 985,21

1 949,15

Uznesenie č.1/2017
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, ako zástupca veriteľov súhlasí s opravenou výškou pohľadávok proti
podstate, ktoré sú spolu vo výške 1642,73 eur, opravenou sumou 1949,15 € na uspokojenie konkurzných 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

18

Obchodný vestník 48/2017

3/

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2017

Diskusia a záver

Správca predloží zápisnicu zo zasadnutia zástupcu veriteľov do OV a súčasne predloží opravu PPP a sumy na
uspokojenie pohľadávok veriteľov do OV.
Po vykonaní zápisu Notárskej zápisnice do evidencie nehnuteľností, správca zverejní rozvrh zo všeobecnej
podstaty v OV.
Zasadnutie bolo ukončené, nakoľko boli vyčerpané všetky body navrhnutého programu.
V Nitre dňa 28.02.2017 o 10,35 hod. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s.,

SKP úpadcu

K005216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Slotta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku OPAKOVANEJ dražby
č. 137/2016
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Miesto, dátum a čas vykonania opakovanej dražby:
Miesto dražby:
911 01 Trenčín

školiaca miestnosť č. 207 na 2. poschodí v penzióne Svorad, spol. s r.o., Palackého 4,

Dátum dražby:

03.03.2017

Čas vykonania dražby:

10:45 hod. – 10:52 hod.

Označenie dražby:
prvá opakovaná dražba

Predmet opakovanej dražby:
Byt č. 17 nachádzajúci sa na 4.p. obytného domu so súp.č. 222, vchod: 31, na Prievidzskej ulici v Handlovej (ďalej
len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1450 o výmere 651 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria (právny vzťah k parcele nie je evidovaný na liste vlastníctva) spolu so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 588/22529, tak ako je zapísaný v evidencii
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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spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 588/22529, tak ako je zapísaný v evidencii
Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3115, okres: Prievidza, obec: Handlová,
katastrálne územie: Handlová (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby:
a. Na podiel OSBD - Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky š.p.ú. Bratislava podľa
Z 3766/01,
b. Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z.,
c. Vecné bremeno na parc. reg. „C“ č. 1450 spočívajúce v práve stavby, vstupu a prechodu v prospech
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle § 23 zákona č. 182/1993 Z.z.,
d. Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., IČO: 31 335 004, so sídlom: Bajkalská 30, 829
48 Bratislava, podľa V – 5662/12,
e. Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby spoločnosťou Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s. IČO: 31 335 004, so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava.

Opis predmetu opakovanej dražby/ Opis stavu predmetu opakovanej dražby:
Dvojizbový byt č. 17 na 4.p. v obytnom dome súp.č. 222 nachádzajúci sa na Prievidzskej ul. 222/31 v
Handlovej
5 – podlažný obytný dom so súp.č. 222 bol daný do užívania v roku 1965. Dom je samostatne stojaci, má jedno
technické podlažie a štyri nadzemné podlažia. Prízemie tvorí nebytový priestor určený pre pivnice. Od centra mesta
je lokalita vzdialená približne 2 km, pričom lokalita sa zaraďuje do širšieho centra mesta.

Dispozičné riešenie:
Byt č. 17 pozostáva zo spálne, obývacej izby, kuchyne s jedálenským priestorom, predsiene, chodby a kúpeľne s
WC.
Byt má balkón so vstupom z obývacej izby a taktiež k nemu prináleží pivnica.
Podlahová plochu bytu č. 17 je 57,27 m2 (bez výmery pivnice a balkóna).
Podlahová plocha pivnice je 1,53 m2.
Podlahová plocha balkóna je 2,3 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:
Obytný dom
Obytný dom je panelový s hrúbkou obvodových stien 300 mm. V roku 2009 bol obytný dom zateplený a v rokoch
2007-2008 bola prevedená rekonštrukcia inštalácií, kedy boli vymenené rozvody studenej vody, vykurovania a TÚV
v priestoroch technického podlažia. Vchodové dvere sú na ovládanie otvárania cez telefón.

Byt
Rekonštrukcia bytu - bytového jadra, kuchyne a izieb prebehla v roku 2008. V byte sú plastové okná a podlahy
tvoria laminátové veľkoplošné podlahy. V kúpeľni, WC, predsieni a v časti kuchyne je keramická dlažba. V kuchyni
a kúpeľni sú keramické obklady. Omietky bytu sú stierkové a dvere sú drevené plné. Predmet opakovanej dražby je
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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a kúpeľni sú keramické obklady. Omietky bytu sú stierkové a dvere sú drevené plné. Predmet opakovanej dražby je
napojený na SV,TÚV, plyn a NN s meraním spotreby. Vykurovanie bytu je zabezpečené z centrálneho rozvodu tepla
s vyregulovaným systémom vykurovania. Príprava TÚV je centrálna. V byte sú oceľové panelové radiátory s
digitálnymi meračmi tepla. V byte je nová kuchynská linka so zabudovanou umývačkou riadu a sporákom.

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 97/2016 zo dňa 31.10.2016,
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Máriou Harachovou:
36.900,- EUR (slovom: tridsaťšesťtisícdeväťsto EURO)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46141 341

IČ DPH:

SK 2023250229
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. : 72494/B
Licitátor: JUDr. Jana Živická, nar.: 15.03.1984, Cintorínska 53, 968 01
Nová Baňa

Cena dosiahnutá vydražením:

22.600,- EUR (slovom: dvadsaťdvatisícšesťsto eur)

V Bratislave, dňa 06.03.2017

K005217
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY

Dňa 01.03.2017 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Bc. Pavol Kozák, nar. 11.07.1979,
Halalovka 2343/33, 91108 Trenčín, občan SR, uznaný za malý, sp. zn. 40K/40/2016, doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO
35 792 752 v celkovej výške1.237,80 €.
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. bola v zmysle § 28
ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. :
6P/1 v sume 438,68 €, 6P/2 v sume 322,00 €, 6P/3 v sume 477,12 €.

K005218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4R 7/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 772 910, reštrukturalizačný
správca dlžníka MG Logistic s.r.o. so sídlom Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 431 621 oznamuje
účastníkom plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 3.3.2017 schválil predložený prepracovaný
Návrh reštrukturalizačného plánu a odporúča účastníkom plánu, ktorí sú oprávnení o schválení plánu
hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za prijatie veriteľským výborom
schváleného reštrukturalizačného plánu.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu počas pracovných dní v úradných
hodinách v pon. až štv.: 8:00-15:00 hod. a v piatok od 8:00 – 14:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na
mail: bogdani@insolvency.sk
Reštrukturalizačný správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu v zmysle § 146 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční dňa 31.3.2017 o 11:00 hod.( v piatok )
v kongresovej sále Parita, Hotel Tenis, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy.
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 10:30 hod. Účastníci plánu sa identifikujú predloženým dokladom
totožnosti, pri právnických osobách je potrebné preukázať sa originálom ( alebo úradne osvedčenou kópiou ) výpisu
z obchodného registra, nie starším ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti – pravosť podpisu veriteľa musí byť na plnomocenstve úradne
osvedčená.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
Reštrukturalizačný správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUMEN SR, a.s. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 18, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 189 022
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2017 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka LUMEN
SR, a.s. „v reštrukturalizácii“, IČO: 36 189 022, so sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách, a to v pondelok až v piatok, od
09:00-12:00hod. a od 13:00-16:00hod..
Termín nahliadnutia je nutné vopred si dohodnúť na tel. čísle 037/658 5182.
V Nitre, dňa 06.03.2017
Mgr. Veronika Hetényiová

K005220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská Breznica 286, 966 52 Tekovská Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/69/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/69/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Tomáš Galbavý, narodený 14.03.1989, bytom Tekovská Breznica
286, 966 52 Tekovská Breznica, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok : 3.1, veriteľ : PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96
Bratislava, IČO : 35 792 752, prihláška nezabezpečenej pohľadávky zo dňa 23.01.2017, celková prihlásená suma
1.984,81 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 06.03.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K005221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paule Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Dušan Paule "v konkurze", nar. 19.1.1969, bytom Skačany 473, 958 53
Skačany (ďalej len "úpadca"), týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
podávanie prihlášok, mi boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávok, ktoré boli zapísané do zoznamu
pohľadávok:
Označenie veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 2, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752
Označenie pohľadávky 1: Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 221345 zo dňa 28.05.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 12 229,73 EUR
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok: 6.3.2017
Označenie pohľadávky 2: Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 224635 zo dňa 14.07.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 12 770,01 EUR
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok: 6.3.2017
V Trenčíne, dňa 6.3.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Dušan Paule "v konkurze"

K005222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 40/2014 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonm rozhodnutia, za mesiac január 2017 vo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výške 39,- €.

Vo Zvolene 6.3.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K005223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Božena Tomíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 221, 96252 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu: Božena Tomíková, nar. 25.08.1949 bytom: 221, 962 52 Cerovo, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 4K/5/2017, oznamuje osobám oprávneným nahliadať do
správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka
13E, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod.
Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom, a to telefonicky na tel. č. 0907 241 114, alebo zaslaním
písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: levrinc@bjl-advokati.eu. Pri
nahliadaní do správcovského spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym
preukazom, zástupcovia účastníkov konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K005224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Božena Tomíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 221, 96252 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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"Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

„Convocatoria para la presentacio´n de créditos. Plazos Aplicables“

"Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare"

"Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne"

„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

"Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

"Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

"Invitation à produire une créance. Délais à respecter"

"Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις
προθεσμίες"

"Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

"Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed"

"Stedina għal preżentazzjoni ta' talba"

"Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen
termijnen"

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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"Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a
observar"

„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

"Invitaie de înregistrare a cererii de admitere a
creanei. Termenul limită"

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Božena Tomíková, nar.
25.08.1949 bytom: 221, 962 52 Cerovo („ďalej len úpadca“) oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4K/5/2017-27 zo dňa 27.02.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
44/2017 dňa 03.03.2017, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň doručenia (zverejnenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

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

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

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

27

Obchodný vestník 48/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2017

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

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

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

Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku (§ 30 ods. 1 ZKR).

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

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt:
Božena Tomíková, nar. 25.08.1949 bytom: 221, 962 52 Cerovo, Slovak republic, is our responsibility to
inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 4K 5/2017-27, dated 27.02.2017, it was
published in the Commercial bulletin No. 44/2017 from 03.03.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as
the trustee in the bankruptcy.

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

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution of declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, where by as the day of publishing (delivery) of the judicial decision in the Commercial
bulletin shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of
the Act No. 7/2005 Coll. On Bankruptcy and Restructuring Acta s amended (hereinafter reffered as „BRA” in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The claim, which is not the claim against property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

The application shall be submitted a single copy to the trustee where by it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, a single copy delivers the
creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched, he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into list of the
claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA).

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

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right its
provision to the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 2 BRA).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
správca (trustee)

K005225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šibík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 1691, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2016 S1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Mária Kostolná ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d)
v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 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 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“)
nasledovné Oznámenie o dražbe:
Označenie správcu: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42
224 578, správca úpadcu Pavol Šibík, nar. 25.2.1971, bytom Žarnov 1691, 013 62 Veľké Rovné
Navrhovateľ dražby: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224
578
Miesto konania dražby: kancelária správcu JUDr. Márie Kostolnej, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina,
zasadacia miestnosť
Dátum konania dražby: 07.04.2017
Čas otvorenia dražby: 09:00 hod.
Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – pozemok registra „C“ parcelné číslo 7872/4, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a na ňom postavená stavba – rodinný dom súp. č. 1691 nachádzajúce sa v k. ú.
Veľké Rovné, obec: Veľké Rovné, okres: Bytča, zapísaný Okresným Bytča, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 7868 v podiele 1/1
Označenie predmetu dražby:
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nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Veľké Rovné, parcelné č.: CKN 7872/4, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, výmera: 42 m2, list vlastníctva č. 7868, podiel: 1/1, spôsob využívania pozemku: pozemok, na
ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslo, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v
zastavanom území obce
nehnuteľnosť – stavba nachádzajúca sa v k. ú . Veľké Rovné, súpisné č.: 1691, na pozemku: CKN 7872/4,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2, list vlastníctva č. 7868, podiel 1/1, spôsob využívania stavby: rodinný
dom určený na celoročné bývanie
Opis predmetu dražby:
Rodinný dom sa nachádza na parcele 7872/4, ktorá tvorí obrysy domu. Prístup k domu je cez pozemok CKN
7872/1, na ktorej je pre tento účel zriadené vecné bremeno práva užívania a prechodu pešo alebo motorovými
vozidlami, zapísané na LV č. 1091 pre k. ú. Veľké Rovné. Rodinný dom nie je samostatne stojaci, je vytvorený ako
prístavba k rodinnému domu s. č. 810. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obytnej časti obce Veľké Rovné – Suchá
dolina miestna časť „Žarnov“, k nehnuteľnosti je prístup priamo z komunikácie Veľké Rovné – Turzovka.
Do domu sa vstupuje zo zadnej časti dvora, kde je vstupná chodba, odkiaľ je sprístupnené prízemie. Zo vstupu je
priamo sprístupnené schodisko vedúce na poschodie. Na prízemí je situovaná kuchyňa a kúpeľňa, WC je suché
situované na dvore. Na poschodí sa nachádza obývacia izba a dve menšie izby
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 7868
Ťarchy: Bez zápisu
Iné údaje:
List vl. 1091 (zapísané vecné bremeno – právo užívania a právo prechodu cez CKN p. č. 7872/1) – 213/12
Poznámka: Bez zápisu.
Hodnota zistená znaleckým posudkom: 21.100 EUR
Najnižšie podanie: 21.100 EUR
Minimálne prihodenie: 300 EUR
Dražobná zábezpeka: 3.000 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. Bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu IBAN SK9075000000004023004459, vedeného
v ČSOB, a.s. s uvedením variabilného symbolu: 04062016
2. V hotovosti do pokladne Správcu;
3. Bankovou zárukou
4. Notárskou úschovou
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude
pripustený k dražbe len ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na bankový účet
úpadcu.
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: najneskôr do otvorenia dražby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na
bankový účet účastníka dražby alebo v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v deň dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu IBAN SK9075000000004023004459, vedeného v ČSOB,
a.s., a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.
Termín obhliadky: 31.03.2017 o 15.30 hod. a 06.04.2017 o 15.30 hod.
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň 24 hodín pred konaním obhliadky na tel.
č.: 0903/460101 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: kostolna@advocatis.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením
v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby
a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá správca vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice do 5 dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá správca bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu
dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve
vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť
sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.
Poučenie: v súlade s ust. § 17 ods. 1, písm. l) a § 21 ods. 2 až 6 ZoDD:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Branislav Švach, notár, Notársky úrad, Hviezdoslavovo námestie 204/4,
029 01 Námestovo.

K005226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imeľ 946 52, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1959
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
č. 13: Iná majetková hodnota vo výške 69,80 EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú časť zo mzdy úpadcu Július
Kóša za Január 2017 podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa DELTA SPED s.r.o., Jazerná 10/3, 945 01
Komárno, IČO: 36 564 753. Deň zápisu: 22.02.2017.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K005227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 36, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 826 584
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/19/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/19/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Druh podania : Súpis oddelenej podstaty
Por. č. Druh pozemku
1.
Zastavané plochy a nádvoria
2.
Orná pôda
3.
Orná pôda

Výmera v m2
179
957
1736

Katastrálne územie
Párovské Háje
Párovské Háje
Párovské Háje

Obec LV č. Parc. č.
Nitra 8542 3785/40
Nitra 8542 3796/240
Nitra 8542 3796/473

Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
1/24
31,00 €
1/24
166,00 €
1/24
303,00 €

Súpis. zložky 1-3 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Mesto Želiezovce- Mestský úrad, SNP 2, 937 01
Želiezovce, IČO: 00 307 696

G &B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE

K005228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matovičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1964

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2016 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Mária Matovičová, nar.: 15.12.1964, bytom Ružindol 116, 919 61
Ružindol, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36K/39/2016, týmto v zmysle
ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka veriteľa
- PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, na sumu 5 223,72 € (z toho istina 5 223,72 €).

K005229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Podolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 162, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

číslo pohľadávky 1
veriteľ František Jurko, Sibírska 6949/35, Prešov
prihlásená suma 3 000,- EUR, zistená suma 3 000,- EUR

·

číslo pohľadávky 2
veriteľ Stanislav Jurko, Ličartovce 24, Lemešany
prihlásená suma 3 500,- EUR, zistená suma 3 500,- EUR

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

číslo pohľadávky 8
veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
prihlásená suma 405,57 EUR, zistená suma 405,57 EUR
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Prihlásené a zistené pohľadávky troch veriteľov úpadcu predstavujú celkovú hodnotu 71 522,04 EUR.
Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov (§ 73
ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinností úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), vyhotovil
v zmysle § 76 ZKR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý pravidelne aktualizoval (§ 76 ods. 3 ZKR).
Do konania prvej schôdze veriteľov boli zapísané do všeobecnej podstaty 3 súpisové zložky majetku v celkovej
súpisovej hodnote 2 863,76 EUR, a to
Popis: hnuteľná vec- zbraň, druh hnuteľnej veci: guľobroková kozlica, značka zbrane: BRETTON, výrobné číslo:
52578
Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
Popis: finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname majetku
Súpisová hodnota majetku: 2 350,- EUR
Popis: zrážka zo mzdy za mesiac december 2015
Súpisová hodnota majetku: 213,76 EUR za mesiac december 2015
Súpis všeobecnej podstaty bol v zmysle § 76 a nasl. ZKR zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2016 dňa
11.02.2016 pod podacím číslom K002964. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 56/2016 dňa 22.03.2016 pod podacím číslom K006229, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 92/2016 dňa 13.05.2016 pod podacím číslom K011237, doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 115/2016 dňa 15.06.2016 pod podacím číslom
K014095, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 137/2016 dňa
18.07.2016 pod podacím číslom K016702, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 137/2016 dňa 18.07.2016 pod podacím číslom K016703, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 180/2016 dňa 20.09.2016 pod podacím číslom K021518, doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195/2016 dňa 11.10.2016 pod podacím číslom
K023246, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 217/2016 dňa
11.11.2016 pod podacím číslom K025669, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 238/2016 dňa 13.12.2016 pod podacím číslom K028170, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2017 dňa 12.01.2017 pod podacím číslom K000643, doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2017 dňa 14.02.2017 pod podacím číslom
K003278.
V priebehu konkurzného konania boli do všeobecnej podstaty zapísané ako súpisové zložky majetku zrážky zo
mzdy úpadcu vykonané zamestnávateľom STEEL TRANS s.r.o., Adlerova 1, 040 01 Košice vo výške 1.073,80 EUR
v mesiaci január 2016 až v mesiaci máj 2016.
V priebehu konkurzného konania boli do všeobecnej podstaty zapísané ako súpisové zložky majetku zrážky zo
mzdy úpadcu vykonané zamestnávateľom ST Logistic s.r.o., 040 01 Košice vo výške 3.308,02 EUR v mesiaci jún
2016 až v mesiaci december 2016.
Oddelené podstaty vytvorené neboli.
Celková súpisová hodnota majetku zaradeného do všeobecnej podstaty činí 7.245,60 EUR.
Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov úpadcu František Jurko, Sibírska 6949/35, 080 01 Prešov.
II.
Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
Správca nemusel u úpadcu pristúpiť v zmysle § 53 ods. 1 ZKR k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva.
Správca vykonal speňažovanie majetku, a to súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec- zbraň, Druh hnuteľnej veci:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vykonal speňažovanie majetku, a to súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec- zbraň, Druh hnuteľnej veci:
guľobroková kozlica, značka zbrane: BRETTON, výrobné číslo: 52578, Rok výroby: nezistený, Stav
opotrebovanosti: opotrebovaná, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 300,- Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.02.2016 formou
ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. 92/2016 dňa 13.05.2016. Výťažok z predaja v I.
ponukovom kole predstavuje sumu 300,- Eur.
Správca zabezpečil finančnú hotovosť tak, ako je vyššie uvedené, a to zrážkami zo mzdy.
III.
Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty správca zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 10/2017 dňa 16.01.2017 s poučením, že zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti podstate.
IV.
Rozvrhová časť
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu 7.245,60 EUR.
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
preddavok poukázaný na účet OS Prešov v sume 2 350,- EUR
zrážky zo mzdy úpadcu v sume 4 595,58 EUR
úroky vyplatené bankou v sume 0,02 EUR
príjem z predaja hnuteľnej veci: guľobroková kozlica v sume 300,- EUR
2. Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú tvorené:
- odmenou správcu, a to:
- paušálnou odmenou správcu do konania 1. schôdze veriteľov úpadcu na základe rozhodnutia
v sume 663,88 EUR

okresného súdu

- odmenou z výťažku zo zrážok zo mzdy v sume 45,96 EUR, vypočítanou nasledovne:
podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (príjem spolu vo výške 4 595,58 EUR)
- odmenou z výťažku z predaja hnuteľnej veci: guľobroková kozlica v sume 45,-EUR, vypočítanou nasledovne:
podľa § 20 ods. 1 písm. b vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (príjem spolu vo výške 300,- EUR
- ďalšími nákladmi konkurzu vzniknutými v jeho priebehu v sume celkom 571,68 EUR, a to:
- poštovné v sume 39,75 EUR
- bankové poplatky ČSOB, a.s. v sume 54,52 EUR
- náklady na kancelárske potreby, telefonické poplatky v sume 75,50 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- cestovné v sume 213,48 EUR
- úhrady faktúr za súčinnosť v sume 123,94 EUR
- súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 14,49 EUR
- predpokladané náklady súvisiace s ukončením konkurzu 50,- EUR (bankové poplatky,
poštovné)
Celková suma čistého výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty po odpočítaní pohľadávok proti
podstate a odmeny správcu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 5 919,08 EUR.
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení traja nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku
nezabezpečeným veriteľom bolo rozhodujúce zistenie pohľadávok správcom.
Schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov obsahuje aj prehľad pomeru
uspokojenia jednotlivých veriteľov podľa hodnoty ich zistených pohľadávok.

Nezabezpečený veriteľ

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

František Jurko, Sibírska 6949/35, Prešov 3 000

3 000

4,2

248,60

Stanislav Jurko, Ličartovce 24, Lemešany 3 500

3 500

4,9

290,04

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

65 022,04

90,9

5 380,44

Správca vyzýva veriteľov, aby oznámili čísla účtov, na ktoré im správca má poukázať výťažok na základe
schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, a to elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
jana.cepcekova@gmail.com.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masaryk Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 438, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/2/2016 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 150,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 01/2017 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, 911 05 Trenčín, IČO: 36 312 207
Súpisová hodnota: 150,00 EUR
SKKS, k.s., správca

K005231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Trešňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 637, 925 84 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, IČO: 47 252 308, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 10104/T, ako správca úpadcu
Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, bytom 925 84 Diakovce 637, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú
povinní zložiť na účet, IBAN SK67 1100 0000 0029 2391 1135.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K005232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 36, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 826 584
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/19/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/19/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradové
číslo

Popis hnuteľnej veci

Rok
výroby

4

Nákladné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia 1Z/ACBXEX01/FM5FM5A4009,
2006
VIN: TMBHS21Z172065010

5

ACUSON S 2000 USG system

nezistené

6

Počítačový tomograf (CT) Siemens SOMATOM Definition

nezistené

7

Protect One - technika na digitalizáciu mamografického RTG pracoviska

nezistené

8

Skigrafický prístroj

nezistené

9

FUJI Capsula XL

nezistené

10

Lekár PC a lekárska pracovná stanica DICOM

nezistené

11

Syngo imaging XS archive (PACS)

nezistené

Deň vydania: 09.03.2017

Stav opotrebovanosti
nepojazdné,
poškodené
značne
opotrebované
značne
opotrebované
značne
opotrebované
značne
opotrebované
značne
opotrebované
značne
opotrebované
značne
opotrebované

Súpisová
hodnota
1.500 EUR
2.641,03 EUR
76.518,38 EUR
7.668,56 EUR
1.319,28 EUR
3.193,15 EUR
511,25 EUR
437,12 EUR

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K005233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Harniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2017 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Marián Harniš, nar. 31.7.1977, bytom Kruhová 1004/51, 059
71 Ľubica, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejovce, email:
zoldosova.spravca@centrum.sk, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 2K/4/2017, oznamuje veriteľom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 12:00
hod. a od 12:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese: zoldosova.spravca@centrum.sk.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K005234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Rudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalok 49, 094 23 Michalok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1977
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, sp. zn. 1K/4/2015

Na základe predloženého Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 1K/4/2015 na majetok úpadcu Renáta
Rudová, nar. 20.11.1977, bytom 094 23 Michalok, týmto ako zástupca veriteľov schvaľujeme navrhovaný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.

Výťažok zo všeobecnej podstaty prosím zašlite na :

·
·

IBAN: SK82 0200 0000 0017 1225 2753
VS: 7125477

Ďakujem.

S pozdravom

...............................................
Mgr. Lucia Jakubec Hámoprová
Špecialista odboru vymáhania
Consumer Finance Holding, a.s.

K005235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2016 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca konkurznej podstaty úpadcu – Michal Vetrák, nar. 14.07.1990, trvale
bytom Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO:
24785199 - v celkovej prihlásenej sume pohľadávky vo výške 531,98 Eur.
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K005236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Molčan ,nar. 19.04.1962
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľušov 136, 086 22 Kľušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 277 388
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca úpadcu : Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, bytom Kľušov 136, podnikajúci pod
obchodným menom : Štefan Molčan – servis, s miestom podnikania 086 22 Kľušov 136, IČO : 17 277 388 zvoláva v
zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR ,1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu vo Vranove n.T., ul.
Dobrianskeho 1651, 1. poschodie, dňa 24.04.2017 o 9.30 hod.
Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K005237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Tarcsi - fy TARCSI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Táborská 2B / 3211, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 738 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2015 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Imrich Tarcsi, podnikajúci pod obchodným menom Imrich Tarcsi
– fy TARCSI, s miestom podnikania Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder, IČO: 33 738 939 (ďalej len
„úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp.
zn. 36K/22/2015, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná pohľadávka veriteľa:
- Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 01 Trnava, na sumu 8 055,26 eur (z toho istina 8 055,26 eur).

K005238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiřina Varcholová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hriadky 275, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 98/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 98/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac január 2017 vo
výške 57,07 €.

Vo Zvolene 6.3.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková
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K005239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov
MFK Dubnica, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 305 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2015 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. v
konkurze, sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626, vyhlasuje ponukové konanie na
podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o postúpení pohľadávky, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti (ďalej len
„Zmluvy o postúpení pohľadávky“).
Podmienky ponukového konania: Predmetom Zmluvy o postúpení pohľadávky je odplatný prevod vlastníckeho
práva k pohľadávkam, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti, t.j. podiel úpadcu na odplatách za ďalší prestup hráčov.
Súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota – podiel úpadcu na odplatách za ďalší prestup hráčov v zmysle
všetkých Zmlúv o prestupe hráčov.
Súpisová hodnota majetku: 20.000,- EUR
Predmet Zmluvy o postúpení pohľadávky je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 75/2016 vydanom dňa
20.04.2016, v kapitole Konkurzy a reštrukturalizácie.
Zábezpeka: nevyžaduje sa
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 38K/42/2015 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie
návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v
Obchodnom vestníku
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí
obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a
adresu elektronickej pošty,
b) vymedzenie predmetu Zmluvy o postúpení pohľadávky (t.j. inej majetkovej hodnoty),
c) navrhovanú odplatu za postúpenie pohľadávky v eurách,
d) dátum a podpis navrhovateľa.
Prílohami návrhu sú:
a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do
ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako šesť mesiacov, a
b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.
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Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je takýchto
návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku
Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote určenej ním v
oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Zmluvy o postúpení pohľadávky je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01
Trenčín.
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo
telefonicky na č. +421 (0) 905 984 742.

K005240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Hruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/5/2016 s 1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie 06.03.2017
Dušan Hruška, v konkurze, nar. 04.09.1977, Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
22K/5/2016
P.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku

Súpis. hodnota € Dátum a právny dôvod zapísania

Poznámka

H.

Iná majetková hodnota

Deň zapísania

5.

Mzda 01/2017 v rozsahu podliehajúcom konkurzu

228,05

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. b)

6.2.2017

6.

Mzda 02/2017 v rozsahu podliehajúcom konkurzu

245,57

03.12.2015, § 67 ods. 1 písm. b)

6.3.2017
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K005241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 54/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 54/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE ZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Ľubica Molnárová, nar. 12.6.1976, trvale bytom 990 01 Veľký
Krtíš, Písecká 744/7, týmto podľa § 97 ods. 1 ZKR zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
zabezpečených veriteľov :
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ:
1.1. Vyhlásenie konkurzu:
Ľubica Molnárová, nar. 12.6.1976, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš, Písecká 744/7, podala na Okresný súd Banská
Bystrica návrh na vyhlásenie konkurzu. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
663,88 € uhradila dlžníčka na účet súdu (jeho nespotrebovaná časť bola neskôr prevedená k rukám správcu,
pričom sa stala súčasťou všeobecnej podstaty).
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 1K 54/2015 dňa 29.7.2015, ktoré bolo zverejnené v obchodnom
vestníku č. 148/2015 zo dňa 4.8.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu dlžníka bola
ustanovená JUDr. Ivana Gajdošíková, správca so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6. Na základe tohto
uznesenia začal správca vykonávať svoju funkciu. Úpadca Ľubica Molnárová bola v čase podania návrhu na
začatie konkurzného konania zamestnaný vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n.o., 990 01 Veľký Krtíš,
Nemocničná 1 ako detská sestra.
Úpadkyňa nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, nebola spoločníkom žiadnej obchodnej spoločnosti so
sídlom na území Slovenskej republiky.

1.2. Prihlasovanie a popieranie pohľadávok:
V základnej prihlasovacej lehote si v konkurze uplatnili prihláškou svoje pohľadávky celkovo
veritelia s celkovou sumou prihlásených pohľadávok vo výške 5.500,- €, jeden zabezpečený
sumou prihlásených pohľadávok 26.127,38 €. Po základnej prihlasovacej lehote si prihlásil svoju
veriteľ s výškou pohľadávky 38.527,90 €. Na všetky prihlásené pohľadávky sa prihliada, správca
právneho dôvodu prihlásené pohľadávky v celkovej výške 2.896,78 €.

2 nezabezpečení
veriteľ s celkovou
pohľadávku jeden
poprel do výšky a

1.3. Súpis podstaty:
Do oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Bratislava, Tomášikova 48 boli zapísané
nehnuteľnosti úpadkyne zapísané na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši – katastrálnom odbore pre k.ú. Veľký Krtíš
na LV č.
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na LV č. 1895, k.ú. Veľký Krtíš :
·

bytu č. 8 na 1. Poschodí v bytovom dome na Písecká, súp. č. 744, spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach, spoločných zariadeniach o veľkosti 74/3487 pod B45 v celosti v podiele 1/1,

na LV č. 1896, k.ú. Veľký Krtíš :
·

parc. CKN 652 zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2 o veľkosti 9/463 pod B45 v celosti v podiele
1/1.

Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného úpadcom a ďalších podkladov (§ 73 ods. 2 ZKR),
vyjadrení a súčinnosti úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), ohliadok a fyzických
inventúr majetku úpadcu a prihlásených pohľadávok vyhotovil v zmysle § 76 ZKR súpis majetku oddelenej podstaty,
ktorý v zmysle § 76 ods. 3 ZKR pravidelne aktualizoval.
Podľa § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 174/2015 zo dňa 10.9.2015, č. 108/2016 zo dňa 6.6.2016.
Odporovateľné právne úkony úpadcu správca nezistil. Správca nezistil ani majetok zabezpečujúci úpadcove
záväzky.

1.4. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

1.5. Schôdza veriteľov
Dňa 22.9.2015 správca v obchodnom vestníku č. 181/2015 zvolal prvú schôdzu veriteľov. Schôdza sa uskutočnila
dňa 5.11.2015 o 9:00 hod. v kancelárii správcu. Na prvej schôdzi veriteľov bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ
Marián Bartal, Veľký Krtíš.

1.6. Speňaženie konkurznej podstaty:
V rámci speňaženia konkurznej podstaty došlo k dražbe predmetných nehnuteľností.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ:
2.1. Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty:
Speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu bol získaný výťažok v celkovej výške 23.800,- € ( cena získaná
vydražením majetku ).

2.2. Pohľadávky proti podstate:
V konkurze boli uplatnené a správcom uznané nasledovné pohľadávky proti podstate v celkovej výške :
·

suma 200,98 € - uhradené :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poštovné, kancelársky materiál, cestovné, overovanie dokladov

·

suma 331,94 € - uhradené
Odmena SKP do 1. Schôdze veriteľov – podiel pre oddelenú podstatu zo sumy 663,88 € )

·

suma 2.169,61 € - uhradené
náklady dražby, vrátane odmeny dražobnej spoločnosti – vrátane DPH

·

suma 2.811,95 € - neuhradené
odmena správcu zo speňaženia

·

suma 10,26 € - neuhradené
náklady vydania výťažku

·

suma 43,26 € - neuhradené
Súdny poplatok

SPOLU:
·
·

Suma 2.702,53 € uhradené
suma 2.865,47 € neuhradené.

2.3. Vydanie čistého výťažku zabezpečenému veriteľovi
Zo sumy výťažku vo výške 23.800,- € boli uhradené pohľadávky proti podstate a náklady dražby v celkovej výške
2.702,53 €. Z ostávajúcej sumy 21.097,47 € budú uhradené ostávajúce pohľadávky proti podstate ( vrátane
odmeny správcu ) v celkovej výške 2.865,47 €. Na vydanie zabezpečenému veriteľovi Slovenskej sporiteľni, a.s.
ostáva suma 18.232,- €

Poučenie správcu:
Podľa § 98 ods. 2 ZKR správca predkladá návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Vo Zvolene 6.3.2017
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JUDr. Ivana Gajdošíková, správca úpadcu

K005242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 54/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 54/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Ľubica Molnárová, nar. 12.6.1976, trvale bytom 990 01 Veľký
Krtíš, Písecká 744/7, týmto podľa § 98 ods. 1 ZKR zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov :
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ:
1.1. Vyhlásenie konkurzu:
Ľubica Molnárová, nar. 12.6.1976, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš, Písecká 744/7, podala na Okresný súd Banská
Bystrica návrh na vyhlásenie konkurzu. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
663,88 € uhradila dlžníčka na účet súdu (jeho nespotrebovaná časť bola neskôr prevedená k rukám správcu,
pričom sa stala súčasťou všeobecnej podstaty).
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 1K 54/2015 dňa 29.7.2015, ktoré bolo zverejnené v obchodnom
vestníku č. 148/2015 zo dňa 4.8.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu dlžníka bola
ustanovená JUDr. Ivana Gajdošíková, správca so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6. Na základe tohto
uznesenia začal správca vykonávať svoju funkciu. Úpadca Ľubica Molnárová bola v čase podania návrhu na
začatie konkurzného konania zamestnaný vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n.o., 990 01 Veľký Krtíš,
Nemocničná 1 ako detská sestra.
Úpadkyňa nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť, nebola spoločníkom žiadnej obchodnej spoločnosti so
sídlom na území Slovenskej republiky.

1.2. Prihlasovanie a popieranie pohľadávok:
V základnej prihlasovacej lehote si v konkurze uplatnili prihláškou svoje pohľadávky celkovo
veritelia s celkovou sumou prihlásených pohľadávok vo výške 5.500,- €, jeden zabezpečený
sumou prihlásených pohľadávok 26.127,38 €. Po základnej prihlasovacej lehote si prihlásil svoju
veriteľ s výškou pohľadávky 38.527,90 €. Na všetky prihlásené pohľadávky sa prihliada, správca
právneho dôvodu prihlásené pohľadávky v celkovej výške 2.896,78 €.

2 nezabezpečení
veriteľ s celkovou
pohľadávku jeden
poprel do výšky a

1.3. Súpis podstaty:
Úpadkyňa nemala počas konkurzného konania okrem mzdy žiadny iný príjem.
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Počas trvania doby zamestnania boli úpadkyni vykonané zrážky zo mzdy vo výške, ako je možné príjem postihnúť
výkonom rozhodnutia, a tieto boli zahrnuté do všeobecnej podstaty. Správca na základe úplného zoznamu majetku
zostaveného úpadcom a ďalších podkladov (§ 73 ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinnosti úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení
s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), ohliadok a fyzických inventúr majetku úpadcu a prihlásených pohľadávok
vyhotovil v zmysle § 76 ZKR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý v zmysle § 76 ods. 3 ZKR pravidelne
aktualizoval.
Podľa § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 33/2017 zo dňa 16.2.2017, č. 11/2017 zo dňa 17.1.2017, č. 241/2016 zo dňa 16.12.2016, č.
221/2016 zo dňa 18.11.2016, č. 206/2016 zo dňa 26.10.2016, č. 185/2016 zo dňa 27.9.2016, č. 171/2016 zo dňa
6.9.2016, č. 145/2016 zo dňa 28.7.2016, č. 99/2016 zo dňa 24.5.2016, č. 73/2016 zo dňa 18.4.2016, č. 55/2016 zo
dňa 21.3.2016, č. 31/2016 zo dňa 16.2.2016, č. 9/2016 zo dňa 15.1.2016, č. 240/2015 zo dňa 15.12.2015, č.
238/2015 zo dňa 11.12.2015, č. 200/2015 zo dňa 19.10.2015.
Odporovateľné právne úkony úpadcu správca nezistil. Správca nezistil ani majetok zabezpečujúci úpadcove
záväzky.

1.4. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

1.5. Schôdza veriteľov
Dňa 22.9.2015 správca v obchodnom vestníku č. 181/2015 zvolal prvú schôdzu veriteľov. Schôdza sa uskutočnila
dňa 5.11.2015 o 9:00 hod. v kancelárii správcu. Na prvej schôdzi veriteľov bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ
Marián Bartal, Veľký Krtíš.

1.6. Speňaženie konkurznej podstaty:
V rámci speňaženia konkurznej podstaty došlo k zabezpečeniu peňažnej hotovosti úpadcu, a k vykonávaniu zrážok
zo mzdy.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ:
2.1. Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty:
Speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu bol získaný výťažok v celkovej výške 4.426,36 € ( finančná
hotovosť úpadcu 663,88 € + zrážky zo mzdy 3.762,48 € ).
2.2. Pohľadávky proti podstate:
V konkurze boli uplatnené a správcom uznané nasledovné pohľadávky proti podstate v celkovej výške :
·

42,95 € - uhradené :
Poštovné, kancelársky materiál, cestovné, overovanie dokladov

·

331,94 € - uhradené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena SKP do 1. Schôdze veriteľov – podiel pre všeobecnú podstatu zo sumy 663,88 € )

·

188,12 € - neuhradené
Odmena zo zrážok zo mzdy

·

7,52 € - neuhradené
Súdny poplatok

·

4,83 € - neuhradené
Náklady vydania výťažku

SPOLU:
·
·

Suma 374,89 € uhradené
suma 200,47 € neuhradené.

Z výťažku 4.426,36 € boli uhradené pohľadávky proti podstate vo výške 374,89 €, t.j. v konkurznej podstate ostáva
suma 4.051,47 €. Po úhrade pohľadávok proti podstate, ktoré neboli uhradené, vo výške 200,47 €, ostáva suma
3.851,- € na uspokojenie pre nezabezpečených veriteľov.

2.3. Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom
Úpadca : Ľubica Molnárová
č.k. 1 K 54/2015
Suma
pohľadávky

P.č. Veriteľ

Podiel
výťažku

veriteľa

na Suma
vydaná
rozvrhu

v neuhradená
pohľadávky

3 851,00 €

1

Bartal Marián

3 000,00 €

6,12%

235,65 €

2 764,35 €

2 500,00 €

5,10%

196,37 €

2 303,63 €

72,68%

2 798,80 €

32 832,32 €

7 895,38 €

16,10%

620,18 €

7 275,20 €

49 026,50 €

100,00%

3 851,00 €

45 175,50 €

990 01 VK, Lučenecká 53

2

Bóriková Martina
NR, Brezová 11

3

Československá obchodná banka,
35 631,12 €
a.s.
BA, Michalská 18

4

Slovenská sporiteľňa, a.s.
832 37 BA, Tomášikova 48

Spolu
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Poučenie správcu:
Podľa § 98 ods. 2 ZKR správca predkladá návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Vo Zvolene 6.3.2017

JUDr. Ivana Gajdošíková, správca úpadcu

K005243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz 410, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správkyňa úpadcu: Rastislav Rajnoha, nar. 23.04.1971, bytom 919 08 Boleráz 410, týmto v zmysle ust. §96 ods. 2
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok
proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie správcu: V zmysle ust. § 96 ods. 3 a 4 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka,
že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu alebo že má byť
zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K005244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MBM-STAV, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 394 645
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2013 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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4R/1/2013
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina

Janka Kráľa

2

Žilina

010 01

6 954,50 EUR

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina

Janka Kráľa

2

Žilina

010 01

3 819,60 EUR

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina

Janka Kráľa

2

Žilina

010 01

259,00 EUR

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina

Janka Kráľa

2

Žilina

010 01

8 425,70 EUR

SKP, k.s., správca

K005245
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 Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Antal, bytom Námestie 1. mája 461/9, 976
46 Valaská, nar.: 20.02.1985, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/82/2016,
týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436

Prihlásená suma
238,63 EUR
291,75 EUR
9,39 EUR

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
8/1
8/2
8/3

V Banskej Bystrici, dňa 06.03.2017

LEGES Recovery k.s., správca
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K005246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Lennerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626 / 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
Gabriela Lennerová, narodená: 21.04.1980, trvale bytom: Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, sp. zn.
8K/66/2016 v zmysle § 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 do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky
veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 47 258 713, Slovenská republika, v celkovej sume 8.646,25 Eur, ktoré boli doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K005247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Konaříková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zárieč- Keblov 61, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/27/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/27/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch EU ako v Slovenskej republike.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Eva Konaříková, nar.:
17.10.1967, Zárieč- Keblov č. 61, 013 32 Svederník (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn. 6K/27/2016 zo dňa 24.1.2017 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: : Eva Konaříková, nar.: 17.10.1967, Zárieč- Keblov č. 61, 013 32 Svederník (hereinafter only „the
Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Žilina, No. 6K/27/2016 dated 24th
january 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 31.1.2017 uverejnením v OV 21/2017
The
bankruptcy
was
declared
on
31th
january
2017 publication
21/2017 (https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx).
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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: Ing. Peter
Veselovský, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, k sp. zn. 6K/27/2016.
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 Ing. Peter Veselovský, A.Bernoláka 6, 034 01
Ružomberok, Slovak Republic and one copy in the District Court Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak
Republic, to the No. 6K/27/2016
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 satisfaction 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).
V Ružomberku dňa 6.3.2017
Ing. Peter Veselovský, správca

K005248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERIMEX, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1274/151, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 618 667
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18,
815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140; Zabezpečená pohľadávka zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod
poradovým číslom 23, 24 a 25
Peňažná pohľadávka; Celková suma: 86.979,20; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: neuhradená FA č. 2009085 zo
dňa 21.07.2009 splatná dňa 04.08.2009; Dlžník: Scholz Recycling s.r.o., IČO: 35 866 187, so sídlom: Cintorínska 7,
811 08 Bratislava; Súpisová hodnota: 3.900,00 EUR;
Peňažná pohľadávka; Celková suma: 30.000,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: neuhradená FA č. 2009095 zo
dňa 12.08.2009 splatná dňa 19.08.2009(zostatok); Dlžník: Scholz Recycling s.r.o., IČO: 35 866 187, so sídlom:
Cintorínska 7, 811 08 Bratislava; Súpisová hodnota: 1.345,00 EUR;
Peňažná pohľadávka; Celková suma: 0,80; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: neuhradená FA č.2009132 zo dňa
22.10.2009 splatná dňa 005.11.2009 (zostatok); Dlžník: Scholz Recycling s.r.o., IČO: 35 866 187, so sídlom:
Cintorínska 7, 811 08 Bratislava; Súpisová hodnota: 0,80 EUR;
Peňažná pohľadávka; Celková suma: 39.053,50; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: neuhradená FA č. 1009144 zo
dňa18.10.2010 splatná dňa 18.10.2010 (zostatok); Dlžník: Scholz Recycling s.r.o., IČO: 35 866 187, so sídlom:
Cintorínska 7, 811 08 Bratislava; Súpisová hodnota: 1.755,00 EUR;
Pohľadávka z účtu; Zostatková suma 244,29 č.ú. 4012551596/7500, Mena: EUR; banka: Československá
obchodná banka, a.s.; Súpisová hodnota 244,29 EUR;
Pohľadávka z účtu; Zostatková suma 41,22 č.ú. 4010971538/7500, Mena: EUR; banka: Československá obchodná
banka, a.s.; Súpisová hodnota 41,22 EUR;

K005249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabušice 0, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1701, správca úpadcu: Peter Antaš, nar.
16.02.1977, tr. bytom Hrabušice (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis všeobecnej
podstaty:

Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažné prostriedky na účte úpadcu, Mena: Euro, Spoluvlastnícky podiel úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: Peňažné prostriedky na účte úpadcu, Mena: Euro, Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 1.700,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, §67
ods. 1 písm. a) zák.č. 7/2005 Z.z., Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.02.2017

V Trebišove, dňa 06.03.2017

JUDr. Matúš Čepček
správca Úpadcu
zn. správcu: S 1701

K005250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOLMAR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 546 500
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2014 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v druhom kole ponukového konania speňažovania nasledovné pohľadávky:

Por.
Označenie dlžníka
č.

istina

Súpisová
hodnota

Právny dôvod vzniku

1.

Náhrada škody, konanie vedené na
Jaroslav Jánský, V Pátém 489, 220.440,56
110.220,28 € Městského soudu v Praze 2 pod sp. zn.
190 00 Praha 9 - Klánovice
€
73Cm 303/2015

5.

ŠTÚDIO R, s.r.o., Horná 34,
209,78 €
974 01 Banská Bystrica

Číslo faktúry,
deň
splatnosti poznámka
faktúry

faktúra
21002709,
9.7.2011

209,78 €

č.

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese kotleba@stonline.sk. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do
10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18, 974 01
Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 2K 32/2014, NEOTVÁRAŤ“.
V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh odplaty v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť výpis
z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo
fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo fyzických osôb
manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva).
Budúcim postupníkom speňažovaných pohľadávok sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu odplatu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez povinnosti informovať o danej
skutočnosti záujemcu.
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JUDr. Ivan Kotleba, správca

K005251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný
Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bitala –
BIOEXPRES, s miestom podnikania: Vyšný Kelčov 654, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 33 917 086), týmto v
súlade s ustanovením § 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 (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia
svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na účet č. v
tvare IBAN: SK47 1100 0000 0029 3316 8496, vedený v Tatrabanke, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K005252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kostolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu: Kostolníková Edita, bytom Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce, zvoláva
schôdzu veriteľov na deň 24.04.2017 o 10.00 hod. s miestom konania Hlavná 19, 080 01 Prešov.
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Voľba zástupcu veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Rozhodovanie o výmene správcu
6. Rôzne, záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného ( Živnostenského ) registra
SR. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K005253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REVO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 011
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2015 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/43/2015 – 111 zo dňa 28. septembra 2015 súd vyhlásil konkurz na
majetok úpadcu REVO, s.r.o., so sídlom Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 36 575 011, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu majetku úpadcu (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
dňa 5. októbra 2015, v čiastke OV 190/2015 a účinným sa stalo dňa 6. októbra 2015.
JUDr. Tomáš Kališka, správca majetku úpadcu REVO, s.r.o. v konkurze, sídlom Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO:
36 575 011, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Veriteľ
EURO-BUILDING, a.s.., sídlom Podunajská 23, Bratislava,
IČO: 35683066

Por. č. Poradie
1
iná pohľadávka
2
iná pohľadávka
3
iná pohľadávka
4
iná pohľadávka
5
iná pohľadávka

Celková suma
9.110,46 €
16.422,57 €
33.499, 62 €
9.938,01 €
4.771,37 €

Dátum doručenia
3.3.2017
3.3.2017
3.3.2017
3.3.2017
3.3.2017

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh 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).
V Košiciach, dňa 3. marca 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca
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K005254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 87 – peňažná
hotovosť v sume 320,80 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 03.03.2017.
Ing. Katarína Roderová

K005255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Mičko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, značka správcu S 1820 ako správca
konkurznej podstaty Slavomír Mičko, nar. 26.05.1974, Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom, štátny občan SR, v
zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,týmto z v
o l á v a schôdzu veriteľov na deň 19.04.2017 o 11:00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v sídle správcu na
adrese Nitrianska 42, 958 01 Partizánske.
Program
1.
2.
3.
4.
5. Záver

schôdze
Prezentácia
Zistenie
Voľba
Hlasovanie

stanovísk
o

a
prihlásených
zástupcu
výmene

veriteľov:
otvorenie
veriteľov
veriteľov
správcu

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa na schôdzi
veriteľov, príp. v reštrukturalizačnom konaní a doklad totožnosti.
Správcovský dom, k.s., Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polčík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 182/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/69/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/69/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, správca úpadcu Marián
Polčík, nar.: 08.09.1977, bytom Záhradná 182/2, 949 01 Nitra 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 15.02.2017 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
AXA Services, s.r.o.

IČO
35 893 940

Ulica
Číslo Obec
PSČ
Štát
Kolárska 6
Bratislava 811 06 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
2.846,36 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K005257
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 S791
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 nasledovného veriteľa, ktorého prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Sídlo:

AGROPODNIK, s.r.o.
Bešeňová, 034 83 Liptovská Teplá, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:

6.916,98 eur
1
06.03.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

neuplatnené
422
06.03.2017

JUDr.Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K005258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NABAZ plus s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 73 / 0, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/24/2014 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/24/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru
Obchodné meno úpadcu:
IČO:
Správca:
Spis. značka súdneho spisu:
Dátum:

NABAZ plus, s.r.o. so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36241709
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
38 K 24/2014
28.2.2017

Program:

Hlasovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu všeobecnej podstaty

Prítomní:
Člen veriteľského výboru

Zastúpený

Účasť

pre účely uznášaniaschopnosti

Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa

Ing. Jana Čorejová Malgotová
JUDr. Alena Gajdošová

V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Ing. Jozef Lukáč

osobne neprítomný
osobne neprítomný
osobne
neprítomný

V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

Ad 1.
Správca konkurznej podstaty zverejnil v OV: 29/2017zo dňa 10.2.2017 návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej úpadcu.
Jednotliví členovia VV predložili k predmetnému návrhu nasledovné stanoviská
Slovenská konsolidačná, a.s.
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v znení, v akom bol správcom
zverejnený v OV: 29/2017 zo dňa 10.2.2017.
Sociálna poisťovňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schvaľuje správcom predložený a v OV č. 29/2017 z 10.2.2017 zverejnený návrh konečného rozvrhu výťažku
z majetku všeobecnej podstaty úpadcu v znení v tam uvedenom.
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v znení, v akom bol správcom
zverejnený v OV: 29/2017 zo dňa 10.2.2017.
Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:
Veriteľský výbor schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v znení, v akom
bol správcom zverejnený v OV: 29/2017 zo dňa 10.2.2017.
Ad 2.
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV)
správcovi úpadcu JUDr. Ing. Vladimírovi Neuschlovi a na Okresný súd Trenčín.
Predseda VV zároveň zaviazal správcu zverejniť predmetnú zápisnicu v Obchodnom vestníku SR.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru

Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda veriteľského výboru

V Bratislave, dňa 28.2.2017
Za správnosť: Ing. Jana Čorejová Malgotová

K005259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Betel, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 920
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2013 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania

Betel s.r.o.
Platanová 5, 040 01 Košice
36 212 920
SKP k.s.
Hlavná 50, 080 01 Prešov
26 K 17/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Členovia veriteľského výboru:
1)
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 - predseda veriteľského
výboru:
2)

ROYAS s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 862 181 - člen veriteľského výboru

3)

Obec Kokošovce, Kokošovce 76, IČO: 00 327 271 - člen veriteľského výboru

Program:
Hlasovanie o Žiadosti správcu o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu majetku zo dňa 9.2.2017
Veriteľský výbor hlasoval k navrhovanému uzneseniu takto:
Uznesenie
Navrhovaný text uznesenia:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie štvorkolky zo súpisu majetku podstát.
Hlasovanie k návrhu:
Člen veriteľského výboru

Hlasovanie k návrhu uznesenia

Slovenská konsolidačná a.s.

Za

ROYAS s.r.o.

Za

Obec Kokošovce

Za

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie štvorkolky zo súpisu majetku podstát.
Zápisnicu vyhotovil dňa 6.3.2017: Slovenská konsolidačná a.s.
Za správnosť: Ing. Katarína Macková

K005260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 56/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 56/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

65

Obchodný vestník 48/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2017

Správca Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimvská Sobota,
zverejňuje týmto opravu súpisu oddelenej podstaty súpisovej zložky č. 5 tak, že pôvodný zápis zverejnený v OV
č.3/2017 zo dňa 4.1.2017 sa nahrádza nižšie uvedeným zápisom:
BYTY
5.Trojizbový byt v bytovom dome, súp.č. 4833, 1. poschodie, č.bytu 6, čísl. LV 8580, k.ú. Lučenec, na
adrese Kolonáda 20, spoluvlastnícky podiel 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spol.
zariadeniach domu
Súpisová hodnota:

24 000,- €

Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

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

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

K005261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2012 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, správca úpadcu Jozef
Kravec, nar. 12.07.1966, bytom 067 83 Hažín nad Cirochou 199, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kravec
NET COMP, s miestom podnikania 067 83 Hažín nad Cirochou 199, IČO: 35 458 411 zverejňuje aktualizáciu súpisu
oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 175/2012 zo dňa 11.09.2012 (č. zverejnenia
K011677) v rozsahu identifikácie zabezpečeného veriteľa, čísla jeho zabezpečenej pohľadávky v zozname
pohľadávok, ako aj v rozsahu spoluvlastníckeho podielu Úpadcu nižšie uvedených súpisových zložiek a obce,
v ktorej sa súpisová zložka nachádza a to tak, že:
do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra,
IČO: 46 869 565, číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 30 patrí
Pozemok:
Výmera
v m2

Druh

Zastavané plochy a
1475 m2
nádvoria

Štát

Katastrálne
Číslo
územie
LV
Hažín
nad Hažín
nad
1318
Cirochou
Cirochou
Obec

Slovenská
republika

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
Úpadcu
hodnota

61/1

1/ 2

5.000,- €

Stavba:
Číslo
položky

Popis

Štát

Obec

1

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Hažín
Cirochou

Katastrálne
Číslo
územie
LV
nad Hažín
nad
1318
Cirochou

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Úpadcu

61/1

1/ 2

podiel Súpisová
hodnota
15.000,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K005262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NABAZ plus s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 73 / 0, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/24/2014 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/24/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu NABAZ plus s. r. o. so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36
241 709, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Trenčín pod sp. zn.: 38K/24/2014 správca JUDr. Ing.
Vladimír Neuschl so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava týmto vyzýva všetkých nezabezpečených
veriteľov úpadcu, ktorí majú byť vyplatení z konečného rozvrhu výťažku, aby mu v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku oznámili (písomne alebo e – mailom na
office@patent-iurist.sk) číslo účtu (a prípadne variabilný symbol) na ktorý (pod ktorým) požadujú poukázať výťažok
podľa schváleného konečného rozvrhu výťažku.
V Bratislave, dňa 6.3.2017
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K005263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2016/S 1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2016/S 1462
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Popis: Nespotrebovaný preddavok
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0037 6505 9753
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 663,88 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania súpisovej zložky majetku: 06.03.2017

V Bratislave, dňa 06.03.2017.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K005264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 726 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Biroš., so sídlom kancelárie Rázusova 1, Košice, správca úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 726 651, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom
zástupcu veriteľov RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO : 35 744 723, verejné
ponukové konanie na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty – motorového vozidla Opel
Frontera 2.2. DTI 16V 2000, EČ TV906BZ, rok výroby 2000, farba modrá metalíza, výrobné číslo vozidla
WOLO6B1VFYV624504, (ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za vady
veci, spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za funkčnosť Motorového vozidla, prípadné niektorých jeho častí.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE-26K/61/2015-NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 20
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň určený v tomto oznámení na adresu
kancelárie správcu a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu IBAN: SK71 1100 0000 0029 4702
1313, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záväzná ponuka
musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj zástupcom veriteľov následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie kúpnu
zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto
ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zálohy, ktorá za uvedených
podmienok bude správcom započítaná so zloženou zálohou,
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR (úpadca nie je registrovaným platiteľom pre DPH),
8. doklad preukazujúci zloženie zálohy,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu, na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
nakládku a odvoz Motorového vozidla. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky Motorového vozidla je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: biros@atknet.sk.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle zástupcovi veriteľov a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj zástupca veriteľov, a to v lehote 7 dní od doručenia oznámenia zástupcu veriteľov o udelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu. Záujemcom uhradená záloha sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude
záloha vrátená v lehote 10 dní od kedy zástupca veriteľov doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
Najnižšia suma cenovej ponuky je stanovená na čiastku 3.000,- €, na ponuky, ktoré budú obsahovať nižšiu
čiastku, ako je stanovená najnižšia suma cenovej ponuky, sa nebude prihliadať.
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V Košiciach, dňa 06.03.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K005265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T – IN s.r.o. (TENZONA INVEST s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 896 981
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2015
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZMENA ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU PRE POTREBY POPIERANIA POHĽADÁVOK
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: T - IN s.r.o. (TENZONA INVEST s.r.o.), so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 896 981, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 4K/32/2015 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ako aj na
prípadnú úhradu záväzkov dlžníkov voči úpadcovi, IBAN: SK86 1111 0000 0066 2474 1023 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 06.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovska, k.s., správca

K005266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gomola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1953
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu Miroslav Gomola, nar. 23.07.1953, bytom Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince, sp. zn. 2K
64/2015 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky:
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INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová
hodnota

Č. Popis

Zrážky z príjmu úpadcu za mesiace: 11/2016 – 1/2017 od poskytovateľa Ministerstvo vnútra SR, Odbor sociálneho
1 213,02 €
zabezpečenia a zdravotníctva, Pribinova 2, Bratislava, podľa §72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 06.03.2017
Zrážky z príjmu úpadcu od zamestnávateľa FALCO GROUP, s.r.o., Zvolenská cesta 45/591, 962 63 Pliešovce podľa §72
26.
321,84 €
ods. 2 ZKR, za obdobie 11/2016 – 1/2017 - deň zápisu 06.03.2017
Zrážky z príjmu úpadcu od Sociálnej poisťovne za obdobie 10/2016 – 02/2017, podľa §72 ods. 2 ZKR, deň zápisu
27.
1 284,50 €
06.03.2017
28. Vrátený súdny poplatok z konania na OS Veľký Krtíš, sp. zn. 3C/215/2014, deň zápisu 06.03.2017
243 €
29. Plnenie dlžníka úpadcu na základe uznesenia OS Veľký Krtíš, sp. zn. 3C/2015/2014, deň zápisu 06.03.2017
300 €
Peňažná náhrada z neúčinného právneho úkonu,
30.
1 948,50 €
deň zápisu 06.03.2017
25.

V Rimavskej Sobote, dňa 06.03.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K005267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gomola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1953
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
správca úpadcu: Miroslav Gomola, nar. 27.07.1953, bytom Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince, na základe
písomného súhlasu príslušného orgánu zo dňa 01.03.2017, a to zástupcu veriteľov ktorým je Consumer Finance
Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty podľa ust. § 81
ZKR nasledovné súpisové zložky majetku:
Súbor pohľadávok:
Pohľadávka úpadcu voči Márii Molnárovej, Nenince
z titulu náhrady škody (konanie na OS Veľký Krtíš, sp. zn. 9T/75/2015) 3 000,00 €

Pohľadávka úpadcu voči Márii Molnárovej, Nenince
z titulu náhrady škody na základe platobného rozkazu
OS Veľký Krtíš, sp. zn. 11C/161/2015 zo dňa 27.04.2015,
právoplatného dňa 15.05.2015, exekučné konanie
EX193/2015, JUDr. I. Tóthová, V. Krtíš

505,- €
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Pohľadávka úpadcu voči Márii Molnárovej, Nenince
z titulu náhrady škody na základe uznesenia OS Veľký Krtíš
zo dňa 02.06.2016, právoplatného dňa 16.06.2016,
sp. zn. 3C/215/2014

4 504,16 €

Pohľadávka úpadcu voči Márii Molnárovej, Nenince
z titulu náhrady škody na základe rozsudku OS Veľký Krtíš
zo dňa 09.01.2015, sp. zn. 10C/11/2014 v spojení s rozsudkom
KS Banská Bystrica zo dňa 18.05.2016,
sp. zn. 15Co/289/2015, ktorý sa stal právoplatný dňa 21.07.2016

3 548,85 €

Súpis tohto majetku bol zverejnený v OV č. 214/2015 zo dňa 06.11.2015 pod K024138 s por. č. 3-6.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 06.03.2017

K005268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 606 286
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci:

Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

1.

Motorové
vozidlo
MAZDA
31
BL/B4Z/2EU

Evidenčné
číslo

JMZBLB4Z211516807 KE871ID

Rok
Stav
Spoluvlastnícky
výroby opotrebovanosti podiel úpadcu

Súpisová
hodnota v €

2012

12.847,00 €

jazdené

1/1

Pohľadávky z účtu:
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Zostatková suma

Mena

Číslo účtu

Banka

Súpisová hodnota

967,86 €

EUR

SK85 1100 0000 0026 2514 4118

Tatra banka, a.s.

967,86 €

Iná majetková hodnota:
Popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v €
7,56 €

Peňažné pohľadávky:

Meno a priezvisko/ Dlžník
- Dlžník
názov dlžníka
ulica, číslo mesto

ACER
s.r.o.

G

Košice, Južná trieda
Košice
119

Agentúra
na
podporu
Strojárenská
Košice
regionálneho
3
rozvoja Košice, n.o.
Amadeus
Czech
Sokolovská
Republic
and
Praha
100/94
Slovakia, s.r.o.
BELLE
EXPORT-IMPORT, Textilná 5
s.r.o.

Košice

CASSTECH s.r.o.

Tokajícka 4 Košice

CASSTECH s.r.o.

Tokajícka 4 Košice

CBRE s.r.o.

Nám. 1. mája
Bratislava
18

CBRE s.r.o.

Nám. 1. mája
Bratislava
18

CBRE s.r.o.

Nám. 1. mája
Bratislava
18

CBRE s.r.o.

Nám. 1. mája
Bratislava
18

CBRE s.r.o.

Nám. 1. mája
Bratislava
18

CKA,
s.r.o.
Štefánikova
(Predtým
Hechter
Nitra
43
Slovakia, spol. s r.o.
CKA,
s.r.o.
Štefánikova
(Predtým
Hechter
Nitra
43
Slovakia, spol. s r.o.
CRW
s.r.o.

Sloavakia,

Drevárska 2

Spišská
Nová Ves

- Dlžník Dlžník
- PSČ Štát

- Dlžník
IČO

Právny
- Suma
Mena dôvod
v€
vzniku

Faktúra č.

Súpisová
Splatnosť hodnota
v€

Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
04285
36170518
EUR
1013080010 09.08.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
04001
31257402
EUR
1013040067 20.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
1
Česká
pohľadávka z
1 734,00
18600
49680030 734,00 EUR
1014080086 04.09.2014
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
Slovenská
921,45
pohľadávka z
04012
31678581
EUR
1013030221 29.03.2013 921,45 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
04022
45481491
EUR
1013030177 20.03.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
148,33
pohľadávka z
04022
45481491
EUR
1013050140 07.06.2013 148,33 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
81106
35819804
EUR
1013010093 06.02.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
81106
35819804
EUR
1013010074 28.01.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
164,00
pohľadávka z
81106
35819804
EUR
1013020084 01.03.2013 164,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
298,00
pohľadávka z
81106
35819804
EUR
1013020143 06.03.2013 298,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
63,00
pohľadávka z
81106
35819804
EUR
1013040023 11.04.2013 63,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
871,44
pohľadávka z
94901
34109722
EUR
1013090068 27.09.2013 871,44 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
620,54
pohľadávka z
94901
34109722
EUR
1013100055 25.10.2013 620,54 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
3
Slovenská
pohľadávka z
3 228,23
05201
36580635 228,23 EUR
1015120031 17.12.2015
republika
obchodného
€
€
styku
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Demont
s.r.o.

Sloavkia

Demont
s.r.o.

Sloavkia

Konkurzy a reštrukturalizácie

Bočiarska 15 Košice-Šaca 04457

Bočiarska 15 Košice-Šaca 04457

EuroTrends

43,
rue
Paris
d'Aboukir

Financ M & R s.r.o.

Sebastovská Košice
4
Barca

-

Financ M & R s.r.o.

Sebastovská Košice
4
Barca

-

Financ M & R s.r.o.

Sebastovská Košice
4
Barca

-

Financ M & R s.r.o.

Sebastovská Košice
4
Barca

-

Financ M & R s.r.o.

Sebastovská Košice
4
Barca

-

7502

04017

04017

04017

04017

04017

Global
s.r.o.

Contract, Bajkalská
29/C

Bratislava

82101

Global
s.r.o.

Contract, Bajkalská
29/C

Bratislava

82101

Global
s.r.o.

Contract, Bajkalská
29/C

Bratislava

82101

Global
s.r.o.

Contract, Bajkalská
29/C

Bratislava

82101

Global
s.r.o.

Contract, Bajkalská
29/C

Bratislava

82101

Global
s.r.o.

Contract, Bajkalská
29/C

Bratislava

82101

Global
s.r.o.

Contract, Bajkalská
29/C

Bratislava

82101

Kane Ingrid

1709
Newcastle
Drive

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

Los Caltos,
94024
California

Deň vydania: 09.03.2017

Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36820164
EUR
1013040036 15.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36820164
EUR
1013040054 20.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Francúzska
420,58
pohľadávka z
494907165
EUR
1013010005 07.01.2013 420,58 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
299,00
pohľadávka z
44949774
EUR
1014070049 17.07.2014 299,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
187,78
pohľadávka z
44949774
EUR
1014070125 01.08.2014 187,78 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
528,00
pohľadávka z
44949774
EUR
1014080011 08.08.2014 528,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
460,57
pohľadávka z
44949774
EUR
1014080029 15.08.2014 460,57 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
289,00
pohľadávka z
44949774
EUR
1014080091 27.08.2014 289,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
35822864
EUR
1013010147 14.02.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
267,00
pohľadávka z
35822864
EUR
1013020025 20.02.2013 267,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
2
Slovenská
pohľadávka z
2 401,36
35822864 401,36 EUR
1013040005 09.04.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
Slovenská
144,00
pohľadávka z
35822864
EUR
1013060055 21.06.2013 144,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
52
Slovenská
pohľadávka z
52 267,40
35822864 267,40 EUR
1013090129 10.10.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
Slovenská
230,00
pohľadávka z
35822864
EUR
1013100122 03.11.2013 230,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
95,00
pohľadávka z
35822864
EUR
1013100108 02.11.2013 95,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Spojené
362,99
pohľadávka z
štáty
EUR
1013050150 31.05.2013 362,99 €
€
obchodného
americké
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013010054 31.01.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013020076 28.02.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013030105 21.03.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
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KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

KOSIT a.s.

Rastislavova
Košice
98

04346

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Deň vydania: 09.03.2017

Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013030168 26.03.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013030208 31.03.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013030212 01.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013040035 15.04.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013040068 17.04.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013050065 27.05.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013060024 17.06.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36205214
EUR
1013090094 04.10.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
173,46
pohľadávka z
36205214
EUR
1013110089 02.12.2013 173,46 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
712,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013010020 25.01.2013 712,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013010049 31.01.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013010146 14.02.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
267,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013010112 08.02.2013 267,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013010130 12.02.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013010149 14.02.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
174,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013020038 21.02.2013 174,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013020127 12.03.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030040 18.03.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030061 21.03.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
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Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Letisko Košice - Letisko
Airport Košice, a.s. Košice

Košice

04175

Deň vydania: 09.03.2017

Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030086 27.03.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030098 21.03.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
356,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030100 21.03.2013 356,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030143 21.03.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
356,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030155 18.03.2013 356,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030220 04.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013030237 06.04.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013040004 07.04.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013040014 11.04.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013040024 13.04.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013040073 30.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013040125 29.04.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
149,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013040137 04.05.2013 149,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013040160 07.05.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013050050 24.05.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013050089 29.05.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
59,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013060011 13.06.2013 59,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013060022 16.06.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
36579343
EUR
1013060139 04.07.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
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LINEU s.r.o.

Moldavská
cesta10/B

Košice

LUTO Automotive Vinohradská
Praha
CZ, s.r.o.
29/93
LUTO
s.r.o.

Automotive, Strojárenská
Košice
1

LUTO
s.r.o.

Automotive, Strojárenská
Košice
1

LUTO
s.r.o.

Automotive, Strojárenská
Košice
1

LUTO
s.r.o.

Automotive, Strojárenská
Košice
1

LUTO
s.r.o.

Automotive, Strojárenská
Košice
1

LUTO
s.r.o.

Automotive, Strojárenská
Košice
1

LUTO
s.r.o.

Automotive, Strojárenská
Košice
1

Digital Park
mediworx software III,
Bratislava
solutions, a.s.
Einsteinova
19
Digital Park
mediworx software III,
Bratislava
solutions, a.s.
Einsteinova
19
Digital Park
mediworx software III,
Bratislava
solutions, a.s.
Einsteinova
19
Digital Park
mediworx software III,
Bratislava
solutions, a.s.
Einsteinova
19
Digital Park
mediworx software III,
Bratislava
solutions, a.s.
Einsteinova
19
Digital Park
mediworx software III,
Bratislava
solutions, a.s.
Einsteinova
19
Digital Park
mediworx software III,
Bratislava
solutions, a.s.
Einsteinova
19
Rokosan s.r.o.

Kolárova 446 Sečovce

Rokosan s.r.o.

Kolárova 446 Sečovce

Rokosan s.r.o.

Kolárova 446 Sečovce

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2017

Neuradená
Slovenská
998,70
pohľadávka z
36602451
EUR
1016010047 20.01.2016 998,70 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Česká
223,39
pohľadávka z
120000
28684320
EUR
1015030068 18.03.2015 223,39 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
04001
36681105
EUR
1013030071 14.03.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
04001
36681105
EUR
1013040076 19.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
04001
36681105
EUR
1013040077 22.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
04001
36681105
EUR
1013040138 01.05.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
247,00
pohľadávka z
04001
36681105
EUR
1013040164 07.05.2013 247,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
04001
36681105
EUR
1013050136 06.06.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
356,00
pohľadávka z
04001
36681105
EUR
1013060015 11.06.2013 356,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
85101
36601748
EUR
1013030107 21.03.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
330,00
pohľadávka z
85101
36601748
EUR
1013040113 25.04.2013 330,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
85101
36601748
EUR
1013060054 18.06.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
85101
36601748
EUR
1013060115 30.06.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
85101
36601748
EUR
1013060131 02.07.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
267,01
pohľadávka z
85101
36601748
EUR
1013100008 13.10.2013 267,01 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
85101
36601748
EUR
1013100016 17.10.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
1
Slovenská
pohľadávka z
1 377,79
07801
36191116 377,79 EUR
1016010056 26.01.2016
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
1
Slovenská
pohľadávka z
1 037,16
07801
36191116 037,16 EUR
1016010058 25.01.2016
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
Slovenská
296,22
pohľadávka z
07801
36191116
EUR
1016010088 02.02.2016 296,22 €
republika
€
obchodného
styku
04001
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Konkurzy a reštrukturalizácie

SLOVENERGO
spol s. r.o.

Ružová
dolina 10

Bratislava

82109

SLOVENERGO
spol s. r.o.

Ružová
dolina 10

Bratislava

82109

SLOVENERGO
spol s. r.o.

Ružová
dolina 10

Bratislava

82109

SLOVENERGO
spol s. r.o.

Ružová
dolina 10

Bratislava

82109

SLOVENERGO
spol s. r.o.

Ružová
dolina 10

Bratislava

82109

SLOVENERGO
spol s. r.o.

Ružová
dolina 10

Bratislava

82109

SLOVENERGO
spol s. r.o.

Ružová
dolina 10

Bratislava

82109

SLOVENERGO
spol s. r.o.

Ružová
dolina 10

Bratislava

82109

Sterako s.r.o.

Plzenská 2

Prešov

08001

Sterako s.r.o.

Plzenská 2

Prešov

08001

Sterako s.r.o.

Plzenská 2

Prešov

08001

Sterako s.r.o.

Plzenská 2

Prešov

08001

Sterako s.r.o.

Plzenská 2

Prešov

08001

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

Deň vydania: 09.03.2017

Neuradená
Slovenská
629,00
pohľadávka z
31337091
EUR
1013030242 28.03.2013 629,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
345,00
pohľadávka z
31337091
EUR
1013040096 14.04.2013 345,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
31337091
EUR
1013040098 20.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
31337091
EUR
1013060004 06.06.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
1
Slovenská
pohľadávka z
1 808,16
31337091 808,16 EUR
1013060029 10.06.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
Slovenská
693,34
pohľadávka z
31337091
EUR
1013070034 18.07.2013 693,34 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
374,50
pohľadávka z
31337091
EUR
1014090096 22.09.2014 374,50 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
146,00
pohľadávka z
31337091
EUR
1014100115 23.10.2014 146,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
44918232
EUR
1013010122 31.01.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
44918232
EUR
1013010141 02.02.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
44918232
EUR
1013020049 14.02.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
356,00
pohľadávka z
44918232
EUR
1013050027 13.05.2013 356,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
44918232
EUR
1013060138 04.07.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
236,00
pohľadávka z
36568431
EUR
1013010153 18.01.2013 236,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
392,00
pohľadávka z
36568431
EUR
1013010154 14.01.2013 392,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
401,10
pohľadávka z
36568431
EUR
1013030240 29.03.2013 401,10 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
3
Slovenská
pohľadávka z
3 226,54
36568431 226,54 EUR
1013060030 10.06.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
Slovenská
453,80
pohľadávka z
36568431
EUR
1013060128 28.06.2013 453,80 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
928,00
pohľadávka z
36568431
EUR
1013040182 02.05.2013 928,00 €
republika
€
obchodného
styku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

Styllex
s.r.o.

motosport Južná trieda
Košice
8

04001

SunSet Tram s.r.o.

Tomášikova
Bratislava
50/B

83103

SunSet Tram s.r.o.

Tomášikova
Bratislava
50/B

83103

SunSet Tram s.r.o.

Tomášikova
Bratislava
50/B

83103

SunSet Tram s.r.o.

Tomášikova
Bratislava
50/B

83103

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

synlab
s.r.o.

slovakia

Limbova 5

Bratislava

83101

Deň vydania: 09.03.2017

Neuradená
1
Slovenská
pohľadávka z
1 291,51
36568431 291,51 EUR
1013100001 06.10.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
3
Slovenská
pohľadávka z
3 402,09
36568431 402,09 EUR
1012120069 02.01.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
Slovenská
776,88
pohľadávka z
36568431
EUR
1013110084 06.12.2013 776,88 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
2
Slovenská
pohľadávka z
2 505,30
46212132 505,30 EUR
1013050024 09.05.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
5
Slovenská
pohľadávka z
5 194,74
46212132 194,74 EUR
1013050006 06.05.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
2
Slovenská
pohľadávka z
2 999,28
46212132 999,28 EUR
1013050048 21.05.2013
republika
obchodného
€
€
styku
Neuradená
Slovenská
122,00
pohľadávka z
46212132
EUR
1013060046 17.06.2013 122,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013010085 05.02.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
336,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013010056 31.01.2013 336,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
174,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013020093 25.02.2013 174,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
168,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013030039 18.03.2013 168,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
243,73
pohľadávka z
35878151
EUR
1013030059 21.03.2013 243,73 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013030053 08.03.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
174,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013030145 19.03.2013 174,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
96,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013030176 24.03.2013 96,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013040001 05.04.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
60,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013040159 07.05.2013 60,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
158,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013040158 07.05.2013 158,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
158,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013050005 09.05.2013 158,00 €
republika
€
obchodného
styku
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synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

synlab
s.r.o.

slovakia

Konkurzy a reštrukturalizácie

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

Limbova 5

Bratislava

83101

SPP
a.s.

- distribúcia, Mlynské nivy
Bratislava
44/b

82511

SPP
a.s.

- distribúcia, Mlynské nivy
Bratislava
44/b

82511

SPP
a.s.

- distribúcia, Mlynské nivy
Bratislava
44/b

82511

SPP
a.s.

- distribúcia, Mlynské nivy
Bratislava
44/b

82511

SPP
a.s.

- distribúcia, Mlynské nivy
Bratislava
44/b

82511

SPP
a.s.

- distribúcia, Mlynské nivy
Bratislava
44/b

82511

Deň vydania: 09.03.2017

Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013060003 13.06.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013060027 16.06.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013060044 17.06.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
268,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013060056 21.06.2013 268,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
534,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013060070 24.06.2013 534,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
164,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013060100 28.06.2013 164,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013060130 05.07.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013070057 25.07.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
164,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013080067 30.08.2013 164,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
35878151
EUR
1013080089 05.09.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
424,57
pohľadávka z
35878151
EUR
1013120057 13.01.2014 424,57 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
203,16
pohľadávka z
35878151
EUR
1016010011 15.01.2016 203,16 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
759,42
pohľadávka z
35878151
EUR
1016010012 15.01.2016 759,42 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
114,01
pohľadávka z
35910739
EUR
1013040069 09.06.2013 114,01 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
268,20
pohľadávka z
35910739
EUR
1013040100 17.06.2013 268,20 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35910739
EUR
1013050070 20.07.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35910739
EUR
1013050088 21.07.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
178,00
pohľadávka z
35910739
EUR
1013060053 10.08.2013 178,00 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
89,00
pohľadávka z
35910739
EUR
1013060129 19.08.2013 89,00 €
republika
€
obchodného
styku
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SPP
a.s.

- distribúcia, Mlynské nivy
Bratislava
44/b

Vegrep s.r.o.

Hattalova
12/C

Bratislava

Vegrep s.r.o.

Hattalova
12/C

Bratislava

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2017

Neuradená
Slovenská
157,14
pohľadávka z
35910739
EUR
1016010064 21.03.2016 157,14 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
577,34
pohľadávka z
83103
47312882
EUR
1015120060 24.12.2015 577,34 €
republika
€
obchodného
styku
Neuradená
Slovenská
509,00
pohľadávka z
83103
47312882
EUR
1015120081 30.12.2015 509,00 €
republika
€
obchodného
styku
82511

Dňa 06.03.2016
LawService Recovery, k.s., správca

K005269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halbavý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 51/164, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu
Správca úpadcu Ladislav Halbavý, nar. 4.1.1980, bytom Partizánska 164/51, 972 51 Handlová
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s § 28 ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:

PROFI CREDIT Slovakia s.r.o..
Pribinova 25, Bratislava 82496, IČO 35792752

Pohľ.č.11

celková prihlásená suma:

1.797,91 €

Pohľ.č.12

celková prihlásená suma:

1.598,43 €

V Trenčíne, 6.3.2017
JUDr.Darina Válková, správca

K005270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRH spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 8, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 976 387
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:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty úpadcu PRH spol. s r.o., Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43 976 387, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/30/2016, zo dňa
4.11.2016, zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii
správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 7.4.2017 o 14.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru podľa § 37 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

K005271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Billý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kope 278/69, 040 16 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu Roland Billý, nar. 31.10.1986, trvale bytom Na Kope 278/69, 040 16 Košice, na majetok
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/7/2016-81 zo dňa 6.6.2016
zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu podstaty ul. Holubyho 12, Košice dňa 7.4.2017 o 13.30 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.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K005272
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:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Typ súpisovej zložky majetku: Pohľadávka z účtu v banke
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Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK43 8180 0000 0070 0013 1862
Banka: Štátna pokladnica
Suma: 1 659,70 eur
Právny dôvod: Finančné úspory úpadkyne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 659,70 eur

2. Typ súpisovej zložky majetku: Finančná hotovosť
Suma: 40,30 eur
Právny dôvod: Finančné úspory úpadkyne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,30 eur
V Košiciach, 6.3.2017
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K005273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zachariáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 64, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2016 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831,
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že dňa 13.2.2017,
teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ

Istina

Úroky

Úroky
omeškania

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 1002,16,Panónska cesta 2, Bratislava 851 04
€
256,06 €
50,00 €
47,13 €
115,36 €

z Poplatok
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Suma
spolu

Por. číslo v zozname
pohľadávok

5,- €

1007,16€ 4/1

10,- €

256,06 €
50,- €
47,13 €
125,36 €

4/2
4/3
4/4
4/5
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115,36 €

10,- €

Deň vydania: 09.03.2017
125,36 €

4/6

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K005274
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: guľobroková kozlica ČZ 584, kal. 7x65R/12
suma: 700,00 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 700,00 EUR

Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: guľovnica Japan, kal. .300 Win Mag.
suma: 3.000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3.000,00 EUR
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Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: guľovnica Blaser R93, kal. 6,5x57
suma: 3.600,00 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3.600,00 EUR

Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: broková kozlica Beretta 687, kal. 20
suma: 3.240,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3.240,00 EUR

Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: guľovnica Steyr SSG, kal. .308 Win
suma: 1.150,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.150,00 EUR

Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: broková kozlica Beretta 682 Gold E, kal. 12
suma: 1.700,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.700,00 EUR

Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: guľovnica Target, kal. .308 Win
suma: 1.850,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.850,00 EUR
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Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: malokalibrovka ZKM 451, KAL. 22LR
suma: 250,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 250,00 EUR

Hnuteľný majetok: Zbraň
popis: hlaveň Blaser R93, kal. 8x57IS
suma: 600,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 600,00 EUR

Hnuteľný majetok: Motorové vozidlo
popis: motorové vozidlo továrenskej
SALLSAA146A973239, ev. č.: MA333BN

značky:

LAND

ROVER

RANGE

ROVER

LS/AA1/024,

rok výroby: 2006
miesto umiestnenia: 900 63 Jakubov č. 475
stav opotrebovanosti: použité
suma: 15.500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 15.500,00 EUR
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