Obchodný vestník 49/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2017

K005276
Spisová značka: 2K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AVICENUM, s. r. o., so sídlom
Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36 045 250, správcom ktorého je JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 277, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S
277, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005277
Spisová značka: 8K/59/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Orság, nar. 29.03.1966, bytom Jána
Smreka 1, 841 08 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Orság, nar.
29.03.1966, bytom Jána Smreka 1,84108 Bratislava, občan SR
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Orság, nar. 29.03.1966, bytom Jána Smreka 1, 841
08 Bratislava, občan SR.
II.

Súd otvára malý konkurz.

III.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811
08 Bratislava, zn. správcu: S1581.
IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
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3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
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18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode
vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže
bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada, v tomto prípade sa
vec nariadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005278
Spisová značka: 8K/30/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Erika Kubalová, nar. 30.09.1961,
bytom Fedinova 6, 851 01 Bratislava, adresa doručovania Rovinka 27, 900 41 Rovinka, občan SR, správcom ktorého
je: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, zn. správcu: 1175, o návrhu správcu
na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Seberíniho 1, 821 03 Bratislava,
zn. správcu: 1175, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005279
Spisová značka: 8K/42/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Walter Barthelmes, nar.
06.09.1961, bytom Mierová 318/16 821 05 Bratislava, št. prísl. Spolková republika Nemecko, správcom ktorého je:
JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1633, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S 1633, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

3

Obchodný vestník 49/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2017

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005280
Spisová značka: 2K/37/2014
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Eugena Palášthyho a členov
senátu: JUDr. Paulíny Pacherovej a JUDr. Lýdie Noskovičovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: ABC KLIMA s.r.o., so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, správcom ktorého je
Advisors k.s., so sídlom Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, značka správcu S1590, o návrhu správcu na
odmietnutie uznesenia prijatého na prvej schôdzi veriteľov v zmysle § 36 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z., na odvolanie
veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, proti uzneseniu súdu o
odmietnutí návrhu schôdze veriteľov na výmenu správcu Uznesením č. 2 prijatého na prvej schôdzi veriteľov dňa
15.01.2015 o 12.30 hod. konanej v hoteli Esprit, Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, v zmysle § 36 ods. 4
zákona č.7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení, v konaní vedenom pod sp. zn. 2K/37/2014-598 zo dňa 03.03.2015, v
zmysle nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 09.03.2016, vydané v konaní pod č.k. I ÚS 583/2015-25,
takto:
rozhodol
Odvolací súd z dôvodu späťvzatia odvolania veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9,
810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 zo dňa 11.11.2016 odvolacie konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v
prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v
prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie
dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

dňa 8.2.2017
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K005281
Spisová značka: 4K/14/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Horniš, nar. 27.02.1975,
Rybničná 10413/40D, 831 07 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Horniš, nar.
27.02.1975, Rybničná 10413/40D, 831 07 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Roman Horniš, nar. 27.02.1975, Rybničná 10413/40D, 831 07
Bratislava.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005282
Spisová značka: 4K/16/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PhDr. Vojtech Kassay, nar. 22.02.1972, Jarná
1804/68, 900 42 Dunajská Lužná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PhDr. Vojtech Kassay, nar.
22.02.1972, Jarná 1804/68, 900 42 Dunajská Lužná
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PhDr. Vojtech Kassay, nar. 22.02.1972, Jarná 1804/68, 900 42
Dunajská Lužná.
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.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005283
Spisová značka: 4K/13/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Blanka Danihelová, nar. 17.10.1986,
908 73 Veľké Leváre 122, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Blanka Danihelová, nar. 17.10.1986,
908 73 Veľké Leváre 122
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Blanka Danihelová, nar. 17.10.1986,
908 73 Veľké Leváre 122, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Blanka Danihelová, nar. 17.10.1986,
908 73 Veľké Leváre 122

rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Blanka Danihelová, nar. 17.10.1986, 908 73 Veľké Leváre 122.
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.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005284
Spisová značka: 3K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Čanecký, nar. 10.01.1973, Rosina 904, 013 22
Rosina, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PWR - Plastic waste recycling, a. s., Dr.
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645,
rozhodol
Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: PWR - Plastic waste recycling, a. s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02
Bratislava, IČO: 36 058 645 z a s t a v u j e.
Súd vracia zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku: Ján
Čanecký, nar. 10.01.1973, Rosina 904, 013 22 Rosina, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 141/2016 vo
výške 1.659,70 Eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005285
Spisová značka: 4K/15/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Krajčirovič, nar. 31.08.1976, 900
01 Sološnica 94, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marián Krajčirovič, nar. 31.08.1976, 900 01
Sološnica 94
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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Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marián Krajčirovič, nar. 31.08.1976, 900 01 Sološnica 94.
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.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005286
Spisová značka: 4K/12/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Riegel, rod. Petrovičová, nar. 28.06.1984,
Alžbetin Dvor 1326, 900 42 Miloslavov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Petra Riegel, rod.
Petrovičová, nar. 28.06.1984, Alžbetin Dvor 1326, 900 42 Miloslavov
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Petra Riegel, rod. Petrovičová, nar. 28.06.1984, Alžbetin
Dvor 1326, 900 42 Miloslavov.
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.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, 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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K005287
Spisová značka: 6K/8/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, správca konkurznej podstaty úpadcu T - IN s.r.o. (pôvodne
TENZONA INVEST s.r.o.), so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 896 981, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Adam Hajdu, nar. 09.10.1956, bytom Trnavská 48, 821 02 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - Ing. Adam Hajdu, nar. 09.10.1956, bytom Trnavská 48, 821 02 Bratislava, občan SR, aby sa
do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa
možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby
predložil
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005288
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TORZO spol. s r.o., so sídlom
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 718 935, správcom ktorého je: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom
kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1652, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu,
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava,
značka správcu S1652, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
194,50 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 170/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd nespotrebovanú časť preddavku vo výške 801,32 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 170/2016, poukazuje prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia, k rukám
správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka
správcu S1652.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005289
Spisová značka: 4K/8/2016
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Borisa Tótha a členov senátu: JUDr. Beáty
Trandžíkovej a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOPHARMA,
a.s., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 249 319, ktorého správcom je: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom
kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu veriteľa: Mgr. Norbert Mego, nar. 15.12.1990, bytom Kríková
16, 821 07 Bratislava, štátny občan SR, na vstup do konkurzného konania, o odvolaní veriteľa: AVI DICHTER, s.r.o.,
so sídlom Štúrova 55, 920 01 Hlohovec, IČO: 46 696 148, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k.
4K/8/2016-154 zo dňa 02.11.2016, pomerom hlasov 3:0, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolanie veriteľa: AVI DICHTER, s.r.o., so sídlom Štúrova 55, 920 01 Hlohovec, IČO: 46
696 148, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k. 4K/8/2016-154 zo dňa 02.11.2016, o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za
následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 30.1.2017
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K005290
Spisová značka: 4K/39/2016
Krajský súd v Bratislave, vzložení senátu: JUDr. Boris Tóth, predseda senátu, JUDr. Beata
Trandžíková a JUDr. Paulína Pacherová, členky senátu, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Františka Kucanová,
r.č. XXXXXX/XXXX, bytom Hlaváčikova 3110/6, 841 05 Bratislava, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, ktorého predbežným správcom je: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova
25, 811 09 Bratislava, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/39/2016-68 zo dňa
20.10.2016, pomerom hlasov 3:0, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolanie dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/39/2016-68 zo dňa
20.10.2016 odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v
prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
dňa 22.12.2016
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K005291
Spisová značka: 4K/8/2013

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Trandžíkovej a členov
senátu JUDr. Borisa Tótha a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: AMMSAM s.r.o., so
sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764, ktorého správcom je: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková,
so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, značka správcu S483, o návrhu správcu na uloženie pokuty
spoločnosti: M.D.S. spol. s r.o., so sídlom Mierová 811/21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 803 151, o odvolaní
M.D.S. spol. s r.o., so sídlom Mierová 811/21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 803 151, voči uzneseniu Okresného
súdu Bratislava I č.k. 4K/8/2013-656 zo dňa 26.04.2016, takto:
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolanie spoločnosti M.D.S. spol. s r.o., so sídlom Mierová 811/21, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 35 803 151, voči uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/8/2013-656 zo dňa
26.04.2016 odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v
prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť v
podpísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v
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prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť v
podpísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v
prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/
CSP).
dňa 31.1.2017
JUDr. Beata Trandžíková, predsedníčka senátu
K005292
Spisová značka: 2K/32/2016
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Denisa Kulišiaková, nar. 26.
02. 1971, bytom 974 11 Banská Bystrica, Sitnianska č. 17, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Peter
Medveď, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kapitulská 12, vo veci uloženia záväzného pokynu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas so speňažením majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej
podstaty zorganizovaním dražby, ktorú vykoná prostredníctvom dražobníka AUKTION plus, s.r.o., so sídlom
Záhradná 863/8, 962 12 Detva, IČO: 50 317 709
a to nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat. území Sásová,
Banská Bystrica, zapísané na LV č. 1728 a to:
bytu č. 48 a spoločných častí a spoločných zariadení a príslušenstva z podielu 6934/333336, podiel na
pozemku p. č. C KN č. 3112/1, C KN č. 3112/2, C KN 3112/3 (zastavané plochy a nádvoria), nachádzajúcich sa v
Banskej Bystrici, Sitnianska 17 v podiele 1/2
uverejnením oznamu o uskutočnení dražby v Obchodnom vestníku, za podmienok určených správcom konkurznej
podstaty a to v prvom kole dražby najnižším podaním bude znalecká cena nehnuteľností s možnosťou zníženia o
10%, v prípadnom druhom kole najnižšie podanie nemôže byť nižšie ako tri štvrtiny hodnoty predmetu dražby určenej
znaleckým posudkom
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005293
Spisová značka: 2K/71/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Zdenko Duraj, nar. 06.
02. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Miloš Levrinc,
so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Miloša Levrinca, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01
Zvolen.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž
223, 960 01 Zvolen
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, 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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K005294
Spisová značka: 31K/70/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti odporcovi (žalovanému) MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Jazerná 3, 040
12 Košice, IČO: 31 704 964

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 10.30 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

Okresný súd Košice I, dňa 06.03.2017
Za správnosť vyhotovenia: Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 6.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005295
Spisová značka: 31K/62/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Širgel, narodený: 23.07.1975, bytom:
Rudník 189, 044 23 Rudník, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040
01 Košice, zn. správcu: S1565, odmenu vo výške 199,16 EUR vrátane DPH.
Priznáva predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
správcu: S1565, náhradu
preukázaných
vo výške
255,64webovom
EUR. sídle: www.justice.gov.sk
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a doplnení výdavkov
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01 Košice, zn. správcu: S1565, odmenu vo výške 199,16 EUR vrátane DPH.
Priznáva predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1565, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 255,64 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie:
Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S1565, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo výške
454,80 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-246/2016, do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od 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 na Okresnom súde Košice I.
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 6.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005296
Spisová značka: 31K/50/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1.rade: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom: Panónska cesta 11, 852
01 Bratislava, IČO: 35 704 713, práv. zastúpený: Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., so sídlom:
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921 a navrhovateľa v 2. rade: STD DONIVO a.s., so sídlom: Mlynská
1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 678 343 proti dlžníkovi: NOVEDAS s.r.o., so sídlom: Močarianska
1459/19, 071 01 Michalovce, IČO: 36 767 905, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: NOVEDAS s.r.o., so sídlom: Močarianska 1459/19, 071 01 Michalovce, IČO:
36 767 905.
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn.
správcu: S1132 za
správcu podstaty.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník 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. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
Vydávaniektorých
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Slovenskej
republiky podľa
zákonaďalej
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
13 za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie

Obchodný vestník 49/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2017

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník 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. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
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).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 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).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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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podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 6.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005297
Spisová značka: 31K/71/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Zuček, narodený:
16.05.1958, trvale bytom: Budapeštianska č. 16, 040 13 Košice o odvolaní správcu takto
rozhodol

O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1524.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 18.04.2017 o 09.30 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko
Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
svojomkancelárie:
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
Odvolanému správcovia podstaty:
JUDr. Róbert
Selvek,
sonasídlom
Němcovej
30, 040 01 Košice,

zn.
správcu: S1524 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému15
správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.

O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1524.
Obchodný vestník 49/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.03.2017
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 18.04.2017 o 09.30 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko
Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1524 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 6.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005298
Spisová značka: 31K/52/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/52/2016
PREDVOLANIE
V spore
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : NIPOS, s.r.o., IČO: 36 541 648, so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra
predvolávame Vás na pojednávanie 20.04.2017 o 13.30 hod. na č.dv. 22 , prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 22 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 06.03.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
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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alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
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V Nitre, dňa 06.03.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 6.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005299
Spisová značka: 31K/52/2016
Spisová značka: 31K/52/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : NIPOS, s.r.o., IČO: 36 541 648, so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra
súd nariadil pojednávanie
na deň
20.04.2017
o 13.30
-------------------------------------------------------------

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.22/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra
- Mesto Nitra
V Nitre, dňa 06.03.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 221-2, fax: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>

Okresný súd Nitra dňa 6.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005300
Spisová značka: 1K/47/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Broker PLUS s.r.o. v konkurze, so
sídlom Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 45 004 927, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so
sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a JUDr. Ľube Berezňaninovej, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 6.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005301
Spisová značka: 1K/47/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Broker PLUS s.r.o. v konkurze, so
sídlom Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 45 004 927, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so
sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Ľube Berezňaninovej, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a náhradu výdavkov vo výške 27,86 eur,
Tomáš Hyrja, bytom Justičná 7, 080 01 Prešov je p o v i n n ý zaplatiť titulom odmeny a náhrady výdavkov
predbežnému správcovi sumu 691,74 eur, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 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 6.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005302
Spisová značka: 1K/53/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bibiána Benčíková, nar.
26.03.1972, bytom Sídlisko Lúčna 819/3, 093 01 Vranov nad Topľou, korešpondenčná adresa M.R. Štefánika 2694,
093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51
Poprad - Matejovce, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 27/2015 dňa 10.02.2015 pod položkou K002960, konkrétne súpisovú
zložku č. 1 - pozemok, parcelné číslo 45, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2, zapísaný
na LV č. 69 v katastrálnom území Príboj, okres Rimavská Sobota, Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 2/12, v
súpisovej hodnote 100,- EUR, a to uzavretím kúpnej zmluvy s Alenou Sihelskou, bytom Rimavské Zalužany 54, 980
53 Rimavské Zalužany, a to za kúpnu cenu vo výške 100,- EUR, v súlade s uplatnením zákonného predkupného
práva kupujúceho.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 3.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005303
Spisová značka: 4K/43/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Rastislav Miškiv - Pavlik, nar.
16.01.1972, bytom 090 11 Vyšný Orlík 121, správcom ktorého JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie
Puškinova 16, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Rastislav Miškiv - Pavlik, nar.
16.01.1972, bytom 090 11 Vyšný Orlík 121, správcom ktorého JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie
Puškinova 16, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty správcu JUDr. Slavomírovi Dubjelovi, 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
K005304
Spisová značka: 38K/35/2016
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Lýdie Noskovičovej a členov senátu:
JUDr. Eugena Palášthyho a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: JUDr.
Roman Hriadel, advokát so sídlom Národná 806/16, Žilina, IČO: 35 655 089 a navrhovateľa - veriteľa v 2. rade:
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, so sídlom Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín, IČO: 00 168 912, práv.
zástupca: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., so sídlom Piaristická 46, 911 40 Trenčín, IČO: 36 837
857, proti dlžníkovi: ASO plus s.r.o, so sídlom Stred 52, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 45 293 651, práv. zástupca:
Mgr. Rastislav Otruba, advokát so sídlom kancelárie Kvačalova 1227/55, Žilina, IČO: 46 974 245, v konaní o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ASO plus s.r.o., so sídlom Stred 52, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 45
293 651, na odvolanie navrhovateľa - veriteľa v 1. rade a na odvolanie navrhovateľa - veriteľa v 2. rade proti
uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dňa 03.10.2016, vydané v konaní pod č. k. 38K/35/2016-393, takto
rozhodol
Odvolací súd napadnuté uznesenie Okresného súdu Trenčín zo dňa 03.10.2016, vydané v konaní pod č. k.
38K/35/2016-393, odvolaním navrhovateľa - veriteľa v 1. rade a odvolaním navrhovateľa - veriteľa v 2. rade, p o t v r
d z u j e v celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie , ak to zákon
pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427
ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie
a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody)
a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných v § 428 a § 429 CSP má za následok
odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).

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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dňa 7.2.2017
JUDr. Lýdia Noskovičová, predsedníčka senátu
K005305
Spisová značka: 22K/14/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti HoKo Stav, a. s. v likvidácii so
sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO 44 500 092, v mene ktorého koná likvidátorka Zdena Luhová, nar.
14.09.1960, Trvale bytom Námestie slobody 1408/58, 020 01 Púchov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka obchodnú spoločnosť HoKo Stav, a. s. v likvidácii so sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO 44 500
092, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti HoKo Stav, a. s. v likvidácii so sídlom Štefánikova
812, 020 01 Púchov, IČO 44 500 092.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku 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 Trenčín dňa 6.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K005306
Spisová značka: 1K/27/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Orlická, nar. 24.2.1990, bytom
Juraja Jánošíka 867/10, 013 03 Varín, správcom ktorého je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie: Veľká
Okružná 43, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie môže podať správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 6.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005307
Spisová značka: 18NcKR/6/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Maceáš, nar. 26.05.1970, bytom Bajzova
2420/27, 010 01 Žilina (do 30.01.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Maceáš - HANNS Peter, s
miestom podnikania Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina, IČO: 34 359 354), právne zastúpeného: JUDr. Iva Pavlíková,
advokátka, J. Milca 11, 010 01 Žilina, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Povoľuje oddlženie dlžníka Ing. Peter Maceáš, nar. 26.05.1970, bytom Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina (do
30.01.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Maceáš - HANNS Peter, s miestom podnikania Bajzova
2420/27, 010 01 Žilina, IČO: 34 359 354), právne zastúpeného: JUDr. Iva Pavlíková, advokátka, J. Milca 11, 010 01
Žilina.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mária Cabadajová so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- EUR alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- EUR v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
4.800,- EUR.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005308
Spisová značka: 4NcKR/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Michal Štetina, nar. 22.12.1971, bytom Na Hôrke 29,
010 03 Žilina, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Ing. Michal Štetina, nar. 22.12.1971, bytom Na Hôrke 29, 010 03 Žilina.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: Lex Creditor k.s. so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47
245 913.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe

I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Ing. Michal Štetina, nar. 22.12.1971, bytom Na Hôrke 29, 010 03 Žilina.
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II. Ustanovuje do funkcie správcu: Lex Creditor k.s. so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47
245 913.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- EUR alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- EUR v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
1.800,- EUR.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005309
Spisová značka: 1K/7/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Gábor, nar. 06.02.1986, bytom
Horelica 138, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: BMK Konkurz, k.s., IČO: 44 434 774, so sídlom kancelárie: A.
Kmeťa 19, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol

Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie môže podať správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 6.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005310
Spisová značka: 3K/19/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu: Pavol Lány - KeyService, s miestom podnikania Riadok č.
1, 036 01 Martin, IČO: 44942061, správkyňou ktorého je JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o návrhu správkyne na vydanie opravného uznesenia, takto
rozhodol
Návrh správkyne na vydanie opravného uznesenia z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Okresnom súde Žilina.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka konania) 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). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania.
Okresný súd Žilina dňa 6.2.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005311
Spisová značka: 7K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ing. Marián Roľko, nar. 21.02.1961,
bytom Jána Kostru 53/38, 038 51 Turčianska Štiavnička, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Marián Roľko, nar. 21.02.1961, bytom Jána Kostru 53/38, 038 51
Turčianska Štiavnička.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 7K/1/2017. Doručením prihlášky do elektronickej
schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí
tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29
ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom
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Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 3.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K005312
Spisová značka: 3K/25/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
REKLAMAX MEDIA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 389, 010 01 Žilina, IČO: 44 443 650, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: REKLAMAX MEDIA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 389, 010 01 Žilina, IČO: 44 443 650,
predbežného správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú
správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre
posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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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náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie
sťažnosti.
Obchodný
vestník 49/2017
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Deň vydania: 10.03.2017
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 6.3.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K005313
Spisová značka: 2K/6/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Valek, nar. 26.08.1975, bytom Hamuljakova 143/25,
029 01 Námestovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Andrej Valek, nar. 26.08.1975, bytom Hamuljakova 143/25, 029 01
Námestovo
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 6.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K005314
Spisová značka: 1K/14/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Hajasová, nar. 22.11.1965,
bytom 034 82 Kalameny 29, správcom ktorého je: JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie: Predmestská
1338/25, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie môže podať správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 6.3.2017
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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K005315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Koyšová Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica n/Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/39/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/39/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o ponukovom konaní na obchodný podiel
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Mgr.Jarmila Koyšová nar. 19.3.1988 bydliskom Centrum I. 50/125-4 Dubnica
n/Váhom v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu ponúka v 1. kole verejného ponukového konania na
predaj majetok úpadcu podliehajúci konkurzu zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku OV č. 36/2015 dňa 23.2.2015:
Predaj inej majetkovej hodnoty - obchodného podielu dlžníka v obchodnej spoločnosti STAR-JK s.r.o. so sídlom
Družstevná 61/301 Dubnica n/Váhom, IČO: 35 911 492, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo: 15229/R, súpisová hodnota: 6 639 EUR. /ďalej len „obchodný podiel“/. Spoločníkom
a konateľom uvedenej spoločnosti je Jarmila Koyšová bydliskom Centrum I. 50/125-4 Dubnica n/Váhom.
Podrobné informácie o predávanom obchodnom podiele sú uvedené v podmienkach ponukového konania. Na
vyžiadanie záujemca obdrží v kancelárii správcu v Považskej Bystrici, Stred 60/55 podmienky ponukového konania,
dohodu o zmluvnej pokute, súpis majetku spoločne so súpisovou hodnotou obchodného podielu za úhradu vo
výške 5 EUR.
Záujemca o kúpu vyššie uvedeného obchodného podielu je povinný svoju ponuku doručiť na adresu správcu:
JUDr. Ján Súkeník, správca sídlo kancelárie: Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke
s výrazným označením „konkurz Mgr. Jarmila Koyšová v konkurze – neotvárať“ v lehote najneskôr do 30.3.2017
do 15,00 hod. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať späť.
Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Ponuka musí obligátorne obsahovať: označenie
záujemcu- obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise
majetku určeného na predaj, výška ponúknutej ceny za obchodný podiel, fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra alebo živnostenského registra, prípadne iného registra osvedčujúci postavenie záujemcu, nie
starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky, v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu,
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet určený správcom vo výške 10 % navrhovanej kúpnej
ceny /výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku/, doklad preukazujúci finančné krytie na
zaplatenie zostatku kúpnej ceny / výpis z účtu, príp. iný osvedčujúci doklad/, oznámenie čísla účtu, resp, spôsob
vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
riadne podpísanú dohodu o zmluvnej pokute so záujemcom, čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky
voči dlžníkovi. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle
výpisu z Obchodného registra.
Podmienkou zaradenia ponuky do verejného ponukového konania je zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet
určený správcom.
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne
za obchodný podiel najvyššiu cenu. V prípade ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca v stanovenej
lehote spíše so záujemcom zmluvu o prevode obchodného podielu. Podmienkou uzavretia Zmluvy o prevode
obchodného podielu je uhradenie celej ponúknutej ceny na účet správcu. V prípade ak budú zhodné ponuky,
záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, pričom v takomto prípade sa víťazom ponukového
konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne za obchodný podiel najvyššiu cenu. Víťaz
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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konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne za obchodný podiel najvyššiu cenu. Víťaz
ponukového konania je povinný uhradiť ponúknutú cenu za obchodný podiel najneskôr pri podpise Zmluvy
o prevode obchodného podielu. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu v lehote
najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy o prevode obchodného podielu v lehote, ktorá bude zverejnená v ozname
o ponukovom konaní z dôvodu na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, správca osloví s návrhom
na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil
všetky podmienky ponukového konania.
Pri organizácii tohto ponukového konania je možné odpredať obchodný podiel dlžníka za najvyššiu ponuku,
najmenej vo výške 100 % jeho súpisovej hodnoty.
Účtovné doklady budú k nahliadnutiu u dlžníka. Záujemca sa telefonicky na tel.č. 042/4321663 resp. č. mob. tel.:
0915 871 028 alebo e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk dohodne na termíne obhliadky.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v Považskej Bystrici, Stred 60/55 dňa 4.4.2017 o 15,00 hod.
Zmluva o prevode obchodného podielu s úspešným záujemcom bude uzavretá do 11.4.2017. Každý veriteľ má
právo byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami.
Vyhodnotenie verejného ponukového konania sa uskutoční do 7.4.2017.
Podrobné informácie je možné získať v sídle správcu na adrese Stred 60/55 Považská Bystrica, e-mailom na
adrese: sukenik@aksukenik.sk resp. na č.tel.: 0915 871 028 v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K005316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

VEC: Návrh na schválenie konečného rozvrhu oddelenej podstaty
Okresný súd v Žiline uznesením č. k. 2K 25/2014 zo dňa 14.10.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. OV 201/2014 dňa 21.10.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Congress Centre Rajec, s. r. o. , so sídlom J.
Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 585 a do funkcie správcu ustanovil správcu JUDr. Martu Vevurkovú, so sídlom
kancelárie správcu Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo.
I. Všeobecná časť
Do konkurzného konania vyhláseného na majetok úpadcu si zabezpečený veriteľ Slovenská republika, Daňový
úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina, prihlásil zabezpečené pohľadávky pod poradovým číslom 1 až 16 spolu v sume 11
986,65 EUR, ktoré sú zapísané v zozname pohľadávok pod číslo 14 až 29. Správca predmetné pohľadávky poprel
v časti prihláseného zabezpečovacieho práva.
Krajský súd v Žiline rozsudkom č.k. 21S/13/2015-73 zo dňa 16.9.2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
14.10.2015 rozhodol, že pohľadávky pod číslom 1 až 16 sú zabezpečené záložným právom , ktoré vzniklo
rozhodnutím o zriadení záložného práva vydaným Daňovým úradom Žilina č. 9500502/5/5395511/2013/Fil zo dňa
4.12.2013 a bolo zapísané na LV č. 632 k.ú. Malé Lednice, spoluvlastnícky podiel 1/3 úč. pod položkou
Z3414/13-56/13č.z (Príloha č. 1).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S poukazom na uvedené správca preradil súpisovú zložku č. 1 pozemok - nehnuteľnosť zapísanú na Liste
vlastníctva č. 632 k.ú. Malé Lednice, okres Považská Bystrica, obec Malé Lednice, parcely registra „E“ evidované
na mape určeného operátu, parc.č. 1999 orná pôda o výmere 8348 m2, pod B1 spoluvlastnícky podiel na mene
úpadcu v 1/3 účasti, zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty, ktoré preradenie bolo zverejnené v OV č.
215/2015 zo dňa 09.11.2015 (ďalej len v texte „Pozemok“ ).
Správca požiadal dňa 04.11.2015 zabezpečeného veriteľa o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu, Pozemku podľa § 82 a nasl. ZKR.
Dňa 13.11.2015 bol správcovi uznesením udelený záväzný pokyn pri speňažení oddelenej podstaty majetku
úpadcu tak, že správca je povinný dať vyhotoviť znalecký posudok na ocenenie Pozemku a následne Pozemok
ponúknuť podielovým spoluvlastníkom na základe predkúpneho práva. Správca po vyhotovení znaleckého
posudku, písomne ponúkol Pozemok známym podielovým spoluvlastníkom, ktorí neprejavili záujme o odkúpenie
Pozemku.
Správca požiadal dňa 5.01.2016 zabezpečeného veriteľa o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu „Pozemku“ podľa § 82 a nasl. ZKR prostredníctvom dražobníka LICITOR group, a.s.,
Sládkovičova 6, Žilina IČO: 36 421 561.
Dňa 19.01.2016 bol správcovi uznesením udelený záväzný pokyn pri speňažení oddelenej podstaty majetku
úpadcu, tak, že správca je povinný vykonať dražbu organizovanú dražobníkom LICITOR group, a.s., Sládkovičova
6, Žilina, IČO: 36 421 561.
Dňa 09.11.2016 sa o 10:30 hod. konala dobrovoľná dražba (5091016), ktorá prebiehala v priestoroch sídla
dražobníka LICITOR group a.s. v Žiline. Do začiatku dražby bola prijatá dražobná zábezpeka od jedného
účastníka dražby. Po otvorení dražby a vyvolaní najnižšieho podania vo výške 3140,-€ (100% ceny znaleckého
posudku), účastník dražby p. František Jurkech urobil podanie vo výške 3140,-eur, čím bol predmet dražby
„Pozemok“ vydražený p. Františkom Jurkechom za 100% ceny znaleckého posudku.
Súpis majetku oddelená podstata:
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
1.Súpisová zložka- pozemok
- nehnuteľnosť zapísaná na Liste vlastníctva č. 632 k.ú. Malé Lednice, okres Považská Bystrica, obec Malé
Lednice, parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc.č. 1999 orná pôda o výmere 8348
m2,pod B1 spoluvlastnícky podiel na mene úpadcu v 1/3 účasti.
2. Rozvrhová časť
Odmena správcu a hotové výdavky je pohľadávkou proti oddelenej podstate a proti všeobecnej podstate, preto
bude pomerne uspokojená aj zo všeobecnej aj z oddelenej podstaty a to podľa § 87 ods. 5 ZKR.
Spolu hodnota výťažku z oddelenej a všeobecnej podstaty predstavuje sumu 14799,95 € t.j. 100%. Hodnota
oddelenej podstaty je vo výške 3140,-€, čo predstavuje 21,22 %. Hodnota všeobecnej podstaty je vo výške
11659,95 € čo predstavuje 78,78%.
Oddelený veriteľ sa podieľa na pohľadávke hotových výdavkoch a odmene správcu proti oddelenej a všeobecnej
podstate s percentuálnym podielom 21,22 % a to v zmysle tabuľky.

č. Veriteľ

1.

JUDr.

Právny dôvod

Marta

poštovné

PPPPPP- Pomerná
Pomerná
časť
k
Priradenie k Spôsob
Spoločné
Priame
časť
k
Priame PPP
všeobecnej
súpisovej rozpočítania PPP
PPP
oddelenej
všeobecnej
podstate
zložke
pohľadávky
všeobecnej a oddelenej
podstate
podstate
78,78%
zo
majtku
proti podstate oddelenej
podstate
21,22%
zo
sumy 11659,95
sumy
eur
3140,-eur
všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
49,95 €

10,60 €

39,35 €
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1.

JUDr.
Marta
poštovné
Bojo Vevurková

2.

JUDr.
Marta
overenie podpisu
Bojo Vevurková

3.

všeobecná
pomerne podľa
JUDr.
Marta vklad v hotovosti podstata a
súpisovej
30,00 €
Bojo Vevurková Prima banka a.s. oddelená
hodnoty
podstata

4.

Prima
a.s.

5.

JUDr.
Marta odmena
Bojo Vevurková schôdze

6.

JUDr.
Marta
cestovné
Bojo Vevurková

Deň vydania: 10.03.2017

podstata a
súpisovej
49,95 €
oddelená
hodnoty
podstata
všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
5,87 €
oddelená
hodnoty
podstata

10,60 €

39,35 €

1,25 €

4,62 €

6,36 €

23,64 €

0,11 €

0,39 €

všeobecná
pomerne podľa
1. podstata a
súpisovej
2 323,57 €
oddelená
hodnoty
podstata

492,98 €

1 830,59 €

všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
49,93 €
oddelená
hodnoty
podstata

10,59 €

39,34 €

31,70 €

117,70 €

0,00 €

0,02 €

všeobecná
pomerne podľa
banka poplatok
za podstata a
súpisovej
0,50 €
hotovostný vklad oddelená
hodnoty
podstata

do

všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
149,40 €
oddelená
hodnoty
podstata
všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
0,02 €
oddelená
hodnoty
podstata

Prima
7.
a.s.

banka

8.

Prima
a.s.

banka

9.

Ing.
Darina znalecký posudok oddelená
Kalabusová
f.č.22/2015
podstata

155,00 €

155,00 €

10.

f.č.56716
LICITOR group
vykonanie
a.s.
5091016

567,29 €

567,29 €

budúce
pohľadávky
PPP
11. účtovníctvo,
poštovné,
archív , vedenie
účtu

12.

vedenie účtu

zrážková daň

dražby

oddelená
podstata

všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
500,00 €
oddelená
hodnoty
podstata

odmena zo sumy
JUDr.
Marta 3140,-eur podľa § oddelená
Bojo Vevurková 20 ods. 1 vyhl. podstata
655/2005 Z.z.

106,08 €

443,25 €

393,92 €

443,25 €

odmena zo sumy
JUDr.
Marta 0,25 eur úroky všeobecná
13.
Bojo Vevurková podľa § 20 ods.2 podstata
vyhl. 655/2005 Z.z.

14.

15.

odmena1%
zo
JUDr.
Marta sumy 1659,70 eur všeobecná
Bojo Vevurková podľa § 20 ods. 2 podstata
vyhl. 655/2005 Z.z.

JUDr.

odmena zo sumy
10
000,-eur
Marta
všeobecná
5%podľa § 17 ods.

16,59 €

16,59 €

500,00 €

500,00 €
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JUDr.
Marta
všeobecná
5%podľa § 17 ods.
Bojo Vevurková
podstata
2 vyhl. 655/2005
Z.z.

Okresný
15.
Žilina

súd

Okresný
16.
Žilina

súd

SPOLU PPP

500,00 €

súdny poplatok z
výťažku
z
oddelená
oddelenej podstaty
podstata
zo
sumy
3140,-eur

6,28 €

súdny poplatok z
výťažku
zo
všeobecná
všeobecnej
podstata
podstaty zo sumy
11659,95,-eur
4820,97 eur

Deň vydania: 10.03.2017
500,00 €

6,28 €

23,32 €

3 109,24 €

1 171,82 € 539,91 €

23,32 €

1 831,49 €

2 989,48 €

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v OV č. 7/2017 dňa 11.01.2017 oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej
podstaty. V zákonom stanovenej 30 dňovej lehote od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate neboli proti tomuto zoznamu doručené žiadne námietky.

Výsledná suma výťažku
Výťažok podliehajúci rozdeleniu predstavuje pre oddelenú podstatu čiastku 3140,-eur, po odpočítaní pohľadávok
proti podstate (priame PPP a spoločné PPP ) v sume 1831,49 eur , rozdiel predstavuje sumu 1308,51 eur, ktorá
suma bude po schválení rozvrhu výťažku zabezpečeným veriteľom vyplatené vo výške 1308,51 eur na účet
zabezpečeného veriteľa.

Zabezpečený veriteľ
Výška zabezpečených pohľadávok por. č. 1 až 16 jediného zabezpečeného veriteľa Slovenská republika, Daňový
úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina je spolu vo výške 11 986,65 €. Zabezpečený veriteľ bude uspokojený z oddelenej
podstaty vo výške 1308,51 €.
por.č. Veriteľ

Zistená suma Suma určená na uspokojenie

1

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

58,40 €

6,38 €

2

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

63,80 €

6,96 €

3

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

129,70 €

14,16 €

4

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

193,60 €

21,13 €

5

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

257,40 €

28,10 €

6

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

302,40 €

33,01 €

7

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

66,40 €

7,25 €

8

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

100,10 €

10,93 €

9

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

134,80 €

14,72 €
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10

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

164,80 €

17,99 €

11

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

168,20 €

18,36 €

12

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

317,60 €

34,67 €

13

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

527,40 €

57,57 €

14

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

104,60 €

11,42 €

15

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

209,20 €

22,84 €

16

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

9 188,25 €

1 003,03 €

11 986,65 €

1 308,51 €

Spolu

Neuspokojená výška pohľadávok je vo výške 10678,14 €, ktorá bude uspokojená pomerne zo všeobecnej podstaty.
Poučenie správcu:
V súlade s § 96 ods. 5 v spojitosti s § 97 ZKR týmto predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty úpadcu a súčasne určujem zabezpečenému veriteľov 15 dňovú lehotu na jeho
schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku
v OV.
Zároveň týmto správca vyzýva zabezpečeného veriteľa, aby poštou na adresu správcu prípadne elektronicky na
emailovú adresu martavevurkova@yahoo.es oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN
prípadne aj variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.

JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca

K005317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/ 121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
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Okresný súd Žilina
3K/13/2012
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu IBG SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36 401 650, so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 5.9.2014, (Zápisnica zo zasadania veriteľského výboru zverejnená v Obchodnom
vestníku č.174/2014 zo dňa 11.9.2014 pod položkou K017543) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods.1 písm. d) ZoKR 3.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu:
- lešenie PROTEC 10,3m, rok výroby 2008, súpisová hodnota 1500€
zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnené v Obchodnom vestníku č.72/2013 zo dňa 15.4.2013, a to
samostatne.
Kúpna cena je pre 3. kolo verejného ponukového konania stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však
nemôže byť neadekvátna.
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania (VPK):
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, v zapečatenej obálke s označením “Ponukové kolo 3. – IBG SLOVAKIA, s.r.o.
NEOTVÁRAŤ” a to v lehote 20 kalendárnych dní nasledujúcich odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 14:00 hod. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO: záujemcu, podpis záujemcu resp. štatutárneho orgánu, aktuálny výpis z
obchodného registra, alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ predloží
fotokópiu platného občianskeho preukazu.
2. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou ponúknutou cenou.
4. Na nahliadnutie do správcovského spisu alebo vykonanie ohliadky majetku sú záujemcovia povinní sa
vopred telefonicky nahlásiť správcovi.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na podávanie ponúk. Verejné ponukové konanie bude vyhodnotené do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
posúdenia ponúk Veriteľským výborom ako príslušným orgánom správcovi.
6. Za najvhodnejší návrh sa bude považovať návrh s najvyššou navrhovanou cenou, ktorá však bude
adekvátna. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr. Veriteľský výbor je oprávnený
odmietnuť všetky ponuky, ak tieto budú zjavne neadekvátne.
7. K ponukám sa bude písomne vyjadrovať Veriteľský výbor. Po doručení stanoviska Veriteľského výboru,
správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku vyhodnotenie VPK.
8. Účastník, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvhodnejší a úspešný je povinný do 15 dní odo dňa
zverejnenia výsledkov VPK v Obchodnom vestníku uzatvoriť kúpnu zmluvu a v rovnakej lehote aj uhradiť
celú navrhovanú cenu.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a odstúpi od podpísania zmluvy so správcom,
správca môže v takom prípade vyzvať účastníka ponukového konania, ktorého ponuka bola druhá najvyššia
k uzatvoreniu za ním ponúknutú cenu, a to za predpokladu, že aj táto ponuka bude Veriteľským orgánom
písomne odsúhlasená.
10. Záujemca vyhodnotený ako úspešný bude povinný podpísať so správcom kúpnu zmluvu a uhradiť cenu na
základe správcom vystaveného daňového dokladu.
11. Úspešný účastník VPK nadobudne speňažený majetok v stave, v akom “stojí a leží” ku dňu uzatvorenia
zmluvy.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca
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K005318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kitta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2016/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA zo stretnutia so zástupcom veriteľov konkurzného konania na majetok úpadcu
Peter Kitta, nar.25.12.1981, bytom Františkánska 7403/1, 917 01 Trnava
dňa 03.03.2017

Prítomní:
1. zástupca veriteľov: Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, príslušný orgán v zmysle ust. § 82
ods. 2 písm. a) a § 107 ods. 2 ZKR
2. správca: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Program stretnutia:

1. Úvod
2. Žiadosť správcu o uloženie pokynu

ad.1: Stretnutie s vyššie uvedeným zabezpečeným veriteľom sa uskutočnilo dňa 03.03.2017 o 11:00 hod.
v priestoroch ČSOB, a.s. na adrese Laurinská 1, Bratislava.
ad.2: Správca oznamuje, že k 03.03.2017 boli do zoznamu zapísané spolu pohľadávky vo výške 105.323,40 Eur,
z toho po základnej prihlasovacej lehote vo výške 33.133,09 Eur. Do konkurzu boli prihlásené len nezabezpečené
pohľadávky.
V zmysle ust. § 84 ods. 1 ZKR správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť
správcovi záväzný pokyn, požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu, ako postupovať pred tým, ako urobí prvý
právny úkon v tejto veci. V týchto veciach môže správca urobiť prvé právne úkony, až keď príslušný orgán uloží
správcovi pokyn, ako postupovať alebo až keď súd rozhodne, ako postupovať.
V zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. a) príslušný orgán je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, ako postupovať, ak
ide o speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu; veriteľský výbor môže určiť, kedy sa záväzný pokyn
nevyžaduje.
Do všeobecnej podstaty bola zapísaná súpisová zložka majetku č. 3 – hnuteľná vec: osobný automobil JAGUAR
XF, r.v. 2008 s mierou opotrebenia 90%. Vzhľadom na povahu majetku, správca týmto žiada o udelenie pokynu vo
veci jeho speňaženia nasledovným spôsobom:
1. v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) ponukovým konaním
2. v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. e) iným vhodným spôsobom
Uznesenie č. 1/03/03/17: Príslušný orgán udeľuje správcovi pokyn k speňaženiu hnuteľného majetku –
súpisovej zložky majetku č. 3 iným vhodným spôsobom.
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V Bratislave, dňa 03.03.2017
JUDr. Nikoletta Užáková
poverený zamestnanec ČSOB a.s., poverenie č. 128/2012/SR

K005319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVICENUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

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

dňa 06.03.2017 do kancelárie správcu doručené prihlášky veriteľa Relaxos, s.r.o. so sídlom Univerzitná 8498/25,
010 08 Žilina, ktorého pohľadávky v celkovej výške 21.648,80 EUR boli prihlásené tromi samostatnými prihláškami
a sú zapísané v zozname pohľadávok pod č. 379 až 381.

JUDr. Pavol Malich, správca
úpadcu AVICENUM, s.r.o.

K005320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca na základe súhlasu udeleného zástupcom veriteľov ako príslušného orgánu v súlade s ust. § 82 ods. 2
písm. a) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 107 ods.
2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje vylúčenie majetku zo
súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom dňa 13.11.2015 v Obchodnom vestníku č. OV 219/2015, K024745
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom dňa 13.11.2015 v Obchodnom vestníku č. OV 219/2015, K024745
v súlade s ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Nehnuteľnosti:
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 2027, parcela registra E, na parcele č. 284/2 o výmere 31 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 1,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1994, parcela registra E, na parcele č. 566/2 o výmere 2125 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 5,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1540, parcela registra E, na parcele č. 1072/1 o výmere 457 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/4320, Súpisová hodnota majetku: 2,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1540, parcela registra E, na parcele č. 1072/2 o výmere 65 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/4320, Súpisová hodnota majetku: 1,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávnatý porast, Okres: Poprad, Obec: Šuňava,
Katastrálne územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1038, parcela registra E, na parcele č. 2549 o výmere 4458
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/240, Súpisová hodnota majetku: 1,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávnatý porast, Okres: Poprad, Obec: Šuňava,
Katastrálne územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1038, parcela registra E, na parcele č. 2554 o výmere 9333
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/240, Súpisová hodnota majetku: 3,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1038, parcela registra E, na parcele č. 2555/2 o výmere 827 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/240, Súpisová hodnota majetku: 2,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1038, parcela registra E, na parcele č. 2556 o výmere 568 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/240, Súpisová hodnota majetku: 2,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1038, parcela registra E, na parcele č. 2555/1 o výmere 827 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/240, Súpisová hodnota majetku: 2,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1037, parcela registra E, na parcele č. 2548/2 o výmere 1048 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/120, Súpisová hodnota majetku: 1,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1037, parcela registra E, na parcele č. 2551 o výmere 559 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/120, Súpisová hodnota majetku: 1,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1037, parcela registra E, na parcele č. 2552 o výmere 827 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/120, Súpisová hodnota majetku: 2,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1037, parcela registra E, na parcele č. 2548/1 o výmere 1181 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/120, Súpisová hodnota majetku: 2,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1871, parcela registra E, na parcele č. 2550 o výmere 565 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/240, Súpisová hodnota majetku: 1,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Nižná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 2070, parcela registra E, na parcele č. 3826 o výmere 5686 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1200, Súpisová hodnota majetku: 1,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1410, parcela registra E, na parcele č. 811 o výmere 1121 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 1 ,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1325 o výmere 1397 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 2,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1344/1 o výmere 674 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 1,20 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1797 o výmere 1129 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 2,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1985 o výmere 1981 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 3,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 971 o výmere 3146 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 5,60 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1048 o výmere 3410 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 6,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1344/2 o výmere 674 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 1,20 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1501 o výmere 1539 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 2,70 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1533 o výmere 1188 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 2,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1616 o výmere 636 m²,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 1616 o výmere 636 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 1,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1295, parcela registra E, na parcele č. 566/1 o výmere 3942 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/270, Súpisová hodnota majetku: 7,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 442 o výmere 1942 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,60 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 443 o výmere 1939 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,60 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 496 o výmere 822 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,20 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 659 o výmere 1747 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1021/2 o výmere 1272 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,40 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1071/1 o výmere 491 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1071/2 o výmere 605 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,20 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1283 o výmere 1108 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,30 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávnatý porast, Okres: Poprad, Obec: Šuňava,
Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1284 o výmere 244
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu dosúpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1285/1 o výmere 1453 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,40 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávnatý porast, Okres: Poprad, Obec: Šuňava,
Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1587 o výmere 329
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu dosúpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1588 o výmere 1526 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1848/2 o výmere 279 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1964/2 o výmere 1005 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,30 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 2047 o výmere 151 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,04 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 2053 o výmere 684 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,20 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 2084 o výmere 1363 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,40 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 455/1 o výmere 1150 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,30 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 455/2 o výmere 152 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1020 o výmere 2822 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,80 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1021/1 o výmere 1311 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,40 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1285/2 o výmere 1511 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,40 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1467/2 o výmere 388 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1661 o výmere 1345 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku:0,40 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1848/1 o výmere 362 m²,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1243, parcela registra E, na parcele č. 1848/1 o výmere 362 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1820, parcela registra E, na parcele č. 2131/1 o výmere 1027 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 0,80 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1820, parcela registra E, na parcele č. 2131/2 o výmere 1029 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku:0,90 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1580, parcela registra E, na parcele č. 1160/2 o výmere 671 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/60, Súpisová hodnota majetku: 1,80 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1580, parcela registra E, na parcele č. 1161/2 o výmere 1285 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/60, Súpisová hodnota majetku:3,40 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1738, parcela registra E, na parcele č. 1696/1 o výmere 336 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/4320, Súpisová hodnota majetku: 0,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1814, parcela registra E, na parcele č. 2089 o výmere 1102 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/4320, Súpisová hodnota majetku: 0,20 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 1814, parcela registra E, na parcele č. 2090 o výmere 878 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/4320, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 2232, parcela registra E, na parcele č. 881 o výmere 17 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 2232, parcela registra E, na parcele č. 882 o výmere 1493 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 4/2160, Súpisová hodnota majetku: 0,40 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015

JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legerského 6, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Rakovský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S1181
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

8. Iná majetková hodnota:
Časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 01/2017 vo výške 38,80 EUR
súpisná hodnota: 38,80EUR
deň zápisu: 06.03.2017
dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

JUDr. Alojz Rakovský
správca

K005322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vladimír Harvan, Okružná 130/37, 022 04 Čadca

Veriteľ

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Zmluva o povolenom prečerpaní a Dohoda o pristúpení k záväzku č. 0314103002/1/1 zo dňa 23. 09. 2011, uzatvorená
medzi Veriteľom a Dlžníkom, na základe ktorej Dlžník pristúpil k povinnosti splatiť pohľadávku Veriteľa, ktorá vznikla na
Právny
dôvod
základe Zmluvy o povolenom prečerpaní č. 0314103002/1/1 zo dňa 23. 09. 2011, a plniť ďalšie podmienky vyplývajúce z
vzniku
tejto zmluvy. (ďalej len "Zmluva o povolenom prečerpaní"). Pohľadávka Veriteľa zo Zmluvy o povolenom prečerpaní vznikla
pohľadávky
neuhradením istiny, úrokov a úrokov z omeškania. Veriteľ vyhlasuje, že účtuje o pohľadávke zo Zmluvy o povolenom
prečerpaní uplatnenej v tejto prihláške pod poradovým číslom 1 v celom rozsahu, t. j. vo výške 9.794,42 EUR.
Suma
pohľadávok
9. 794,42 €
vrátane
príslušenstiev
Prihláška
07. 03. 2017
doručená dňa
Počet príloh
3

V Čadci dňa 07.03. 2017

K005323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Jančuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/68/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/68/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Jančuška Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
bytom Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05. 1974 Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 38K/68/2015 S 1433
k sp. zn.: 38K/68/2015

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: : DREVOSEN s.r.o., so sídlom Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica
Právny titul: zrážka zo mzdy za 12/2016
Suma: 98,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 98,40 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Peňažná pohľadávka:
Dlžník: : DREVOSEN s.r.o., so sídlom Šoltésovej 1672, 017 01 Považská Bystrica
Právny titul: zrážka zo mzdy za 01/2017
Suma: 68,52
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 68,52 EUR

K005324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Janka Kubánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Janka Kubánková, Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Ožvoldíková 2005/6, 84 102 Bratislava - Dúbravka, IČO/ Dátum narodenia
dlžníka/úpadcu: 10.10.1969 Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená
2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/2/2012 S 1433
k sp. zn.: 4K/2/2012

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: CURSOR s.r.o., Eisnerova 64, 841 07 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 12/2016
Suma: 84,71
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 84,71 EUR

K005325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Sabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
013 25 Stráňavy 146 146, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Sabo, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
bytom 013 25 Stráňavy 146, IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1986 Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 1K/8/2016 S 1433
k sp. zn.: 1K/8/2016

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: T+T, a.s., Andreja Kmeťa č.18, 010 01 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 10/2016
Suma: 102,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 102,40 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka:
Dlžník: T+T, a.s., Andreja Kmeťa č.18, 010 01 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 11/2016
Suma: 126,15
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 126,15 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: T+T, a.s., Andreja Kmeťa č.18, 010 01 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 12/2016
Suma: 98,59
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 98,59 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: T+T, a.s., Andreja Kmeťa č.18, 010 01 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 01/2017
Suma: 147,84
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 147,84 EUR

K005326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb,
a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 828 064
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2017 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Sečanský, správca spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s., IČO 35 828
064, so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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064, so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 2890B, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Záhradnícka č. 30, 811 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00h do 12:00h a od
13:00h do16:00h. Žiadosti o zapísanie do poradovníka možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese.

K005327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Valašík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.01.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/15/2016 S 1433
k sp. zn.: 4K/15/2016

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Elektrovod Žilina, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 12/2016
Celková suma: 346,06
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 346,06 EUR

K005328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb,
a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 828 064
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2017 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4R/1/2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Sečanský, správca spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s., IČO 35 828
064, so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 2890B, v zmysle ust. § 126 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 11. 5.
2017 o 10:00 hod. so začatím prezentácie o 9:30. Schôdza veriteľov sa uskutoční v zasadacej miestnosti
administratívnej budovy ACSS, spol. s r.o. na adrese Cukrová č. 14, 813 39 Bratislava s nasledovným programom:
1. Prezentácia a otvorenie, 2. Informácia o stave reštrukturalizačného konania, 3. Zistenie stanovísk veriteľov, 4.
Voľba veriteľského výboru, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti. Zástupcovia veriteľov predložia
plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa na schôdzi veriteľov, príp. v reštrukturalizačnom konaní a
doklad totožnosti.

K005329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/57/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/57/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marian Šimko Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
bytom Mojmírova 8332/10, 960 01 Zvolen, IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 1K/57/2015 S 1433
k sp. zn.: 1K/57/2015

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: 3 D - DIANIŠKA, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 22, Banská Bystrica 974 01
Právny titul: zrážka zo mzdy za 12/2016
Suma: 71,34
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 71,34 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jana Hanulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmónia 3013, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1951
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2014 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Jana Hanulová, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
trvale bytom Harmónia 3013, 900 01 Modra, IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1951 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2K/26/2014 S 1433
k sp. zn.: 2K/26/2014

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Právny titul: zrážka z iných príjmov- starobný dôchodok za 12/2016
Suma: 79,73
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 79,73 EUR

K005331
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
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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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty :
Iná majetková hodnota
1.
P.č.

Banka/iná finančná inštitúcia

Suma

Mena

Vlastníctvo

úpadcu
__________________________________________________________________________________
Slovenská sporiteľňa, a.s.

1 660

EUR

1/1

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Nehnuteľný majetok:
2.
P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.
Obec

Druh pozemku

Výmera v m2

Kat.územie

Vlastníctvo úpadcu

Súpisná hodnota

Okres

v EUR

__________________________________________________________________________________________
2.

655

č.309/2

SR

Nová Kelča

zastavaná plocha a nádvoria
Nová Kelča

148

1/1

195,36 €

Vranov n/T

3.

1 185

č.914/1

orná pôda

SR

Kľušov

Kľušov

2 450
55,12 €

Bardejov
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4.

1 185
SR

č.915/1
Kľušov

Konkurzy a reštrukturalizácie

trvalé trávne porasty

Deň vydania: 10.03.2017

774

Kľušov

11/12

2,58 €

Bardejov

5.

1 185
SR

č. 915/3
Kľušov

trvalé trávne porasty

91

Kľušov

11/12
0,30 €

Bardejov

6.

1 463
SR

č. 1 666/1
Kľušov

orná pôda

1336

Kľušov

11/12

30,05 €

Bardejov

7.

1 730
SR

č. 1 188/2
Kľušov

trvalé trávne porasty
Kľušov

2450

1/6

16,33 €

Bardejov

8.

1 730

č. 1 189

SR

Kľušov

orná pôda

2395

Kľušov

1/6
107,74 €

Bardejov

9.

1 730
SR

č. 1 519
Kľušov

orná pôda

3967

Kľušov

178,51 €

Bardejov
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10.

1 730

č. 1 616/2

SR

Kľušov
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orná pôda
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248

Kľušov

1/6

11,15 €

Bardejov

11.

1 730

č. 1 618

SR

Kľušov

orná pôda

1359

Kľušov

1/6

61,15 €

Bardejov

12.

1 730

č. 1 619/2

SR

Kľušov

trvalé trávne porasty

468

Kľušov

1/6

1,12 €

Bardejov

13.

1 730

č. 1 709

orná pôda

SR

Kľušov

Kľušov

3571

1/6

160,69 €

Bardejov

14.

1 730

č. 1 789/1

SR

Kľušov

trvalé trávne porasty
Kľušov

1079

1/6

7,19 €

Bardejov

15.

1 730

č. 1 791

orná pôda

SR

Kľušov

Kľušov

1032

1/6

46,44 €

Bardejov

16.

392

č. 23

orná pôda

680
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Kľušov
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91,80 €

Bardejov

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K005332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty
JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca konkurznej podstaty
úpadcu Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava, v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ako „ZoKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a súčasne oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská
30, Bratislava, IČO: 31 335 004.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZoKR):
V zmysle § 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 nemá byť zaradená do zoznamu alebo má byť zaradená do
zoznamu v inom poradí, ako rozsahu určenom správcom.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení 2. kola ponukového konania na predaj majetku zapísaného
podstaty úpadcu

do všeobecnej

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

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

Podmienky verejného ponukového konania:
Ponukového konania sa môže zúčastniť záujemca, ktorý má podľa rozhodného práva upravujúceho jeho právnu
subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť aspoň v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátanie zmluvných) povinností a zároveň aj spôsobilosť na právne úkony a ktorý spĺňa všetky
nasledujúce podmienky:
- voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR,
na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz podľa ZKR ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom
majetok záujemcu nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného
práva,
- záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie
podľa zahraničného práva,
- voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch
a exekútorskej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, konanie o výkon
rozhodnutia podľa Šiestej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ani
obdobné konanie podľa zahraničného práva,
- záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
Majetok úpadcu sa speňaží ako jednotlivé súpisové zložky hnuteľného majetku.
ponuka je stanovená vo výške 50% súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku.

Najnižšia akceptovateľná

Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu vo výške 20% ponúkanej kúpnej ceny bezhotovostným prevodom
v prospech peňažného účtu úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK19 0900 0000 0051 1417 0043.
Za riadne a včas uhradenú zálohu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu v posledný deň
určený
na doručovanie ponúk.

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

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení 2. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo
dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do
skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie
lehoty nemožno odpustiť.

Náležitosti ponuky:

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

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

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis
zo živnostenského registra,
v prípade fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,
- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

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

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 20% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný
deň uvedenej lehoty,

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

ako úspešná,
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Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční nasledovne:

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

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

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

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

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

K005334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Balciarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1474/9, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.9.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) :

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
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v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a dalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté,môže však byť 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu Lucia Balciarová, nar. 23.09.1983, bytom Sotinská 1474/9, 905 01
Senica, bola správcovi takto doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní v znení ust. § 28 ods. 2
ZKR súhrnná prihláška pohľadávok č. 1, veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO:
35 792 752. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávka v celkovej výške 4 357,50 € bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok dľa § 31 ZKR dňa 07.03.2017 pod č. zápisu 2/P/001 a pohľadávka v celkovej
výške 57,30 € bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dľa § 31 ZKR dňa 07.03.2017 pod č. zápisu 2/P/002.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K005335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Samuel Bibza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 232, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2016 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Ing. Samuel Bibza, trvale bytom Roľnícka 232, Bratislava, nar. 8.5.1947,
týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
12. iná majetková hodnota, zrážky z dôchodku za mesiac február 2017 v sume 254,16 €, súpisová hodnota 254,16
€
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K005336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dutka Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775 / 30, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate a zámere zostaviť
rozvrh výťažku z všeobecnej a oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č.k. 31K/30/2010 bol vyhlásený konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č.k. 31K/30/2010 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Ladislav Dutka, nar. 09.01.1955, bytom Nad Laborcom 1775/30, Michalovce.
Správca podstaty JUDr. Juraj BIROŠ, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, v zmysle ustanovenia § 96
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR), týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z všeobecnej a oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa 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.“
Podľa § 96 ods. 4 ZKR „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.“
V Košiciach, dňa 07.03.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K005337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 1400 / 9, 040 12 Košice-Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Martin Palka, nar. 07.06.1979, trvale bytom Irkutská 9, 040 12 Košice vedenej na
Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32K/20/2016, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Zuzana Schwartzová,
PhD., so sídlom Vojenská 12, 040 01 Košice v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť
rozvrh z oddelenej podstaty.

Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom 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.

K005338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 1400 / 9, 040 12 Košice-Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Martin Palka, nar. 07.06.1979, trvale bytom Irkutská 9, 040 12 Košice vedenej na
Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32K/20/2016, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Zuzana Schwartzová,
PhD., so sídlom Vojenská 12, 040 01 Košice v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom 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.

K005339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Šuľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2017 - S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Zajac, správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom Obchodná 12/23,
078 01 Sečovce, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Letná
80, 052 01 Spišská Nová Ves, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod - 12,00 hod a od 13,00 hod 15,00 hod. Termín je vhodné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0903 612 563.
Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom
konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
JUDr. Roman Zajac
správca

K005340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Šuľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2017- S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Radovan Šuľ, nar.
12.12.1979, bytom Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 26K/3/2017 zo dňa 15.02.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
tým istým uznesením ustanovil JUDr. Romana Zajaca, so sídlom kancelárie Letná č. 80, 052 01 Spišská Nová Ves
do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 36/2017 zo
dňa 21.02.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Košice I, proc. no. 26K/3/2017, dated on 15th February 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Radovan Šuľ, born on 12.12.1979, residence at Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce, Slovak
republic; and by this resolution as well the function of bankruptcy trustee was appointed by JUDr. Roman
Zajac, Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic. The abovementioned resolution was published
in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 36/2017 dated on 21st February 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I has become valid on 22nd February 2017. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice, Slovenská republika, spis. zn. 26K/3/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Roman Zajac, Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims
in one original also to the Okresný súd Košice I (District Court Košice I), Štúrova 29, 041 60 Košice, Slovak
Republic, to the proc. no. 26K/3/2017.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. 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, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

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

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. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim
has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims. Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Spišská Nová Ves, 6th February 2017
JUDr. Roman Zajac
správca úpadcu / debtor´s trustee,

K005341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠPORTCENTRUM - LIPT. JÁN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska dolina 194, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 011 614
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo IV. zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu: ŠPORTCENTRUM –LIPT. JÁN, s.r.o., Jánska dolina 194, Liptovský Mikuláš
č.k. 4K/13/2015

Miesto a čas konania: Martin, E.B.Lukáča 2 – kancelária správcu, 7.3.2017 o 10.00 hod

Prítomní:

1. Mgr. Imrich Šimulák – predseda VV

hlasujúci Per rollam

1. Mgr. Marián Prievozník – člen VV

Ospravedlnený

1. SR – Daňový úrad – člen VV

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v.z. Slovenská konsolidačná a.s.

Deň vydania: 10.03.2017

hlasujúci Per rollam

JUDr. Janka Grolmusová, správca

nečit.podpis

Program:
1.

Otvorenie

2.

Vyhodnotenie cenových ponúk (V.ponukové kolo)

3.
Udelenie predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku so spoločnosťou, ktorej
ponuka bola dňa 24.2.2017 vyhodnotená správkyňou ako najvýhodnejšia
4.

Záver

K bodu č.1:
Zasadnutie veriteľského výboru otvorila správkyňa JUDr. Janka Grolmusová, ktorá konštatovala, že veriteľský výbor
bol zvolaný dňa 27.2.2017 s tým, že každému jednotlivému členovi VV, bol doučený program zasadnutia, návrh na
uznesenie VV a zároveň vyhodnotenie cenových ponúk na predaj majetku úpadcu v konkurznom konaní
4K/13/2015 zo dňa 24.2.2017. Členovia VV – Mgr. Šimulák a Daňový úrad Žilina, v.z. Slovenská konsolidačná
oznámili správkyni, že sa zasadnutia VV nezúčastnia a využijú možnosť hlasovať per rollam. Člen VV – pán Marián
Prievozník oznámil, že sa zasadnutia nemôže zúčastniť kvôli tomu, že je v tento deň služobne vzdialený.

K bodu č. 2 a 3:
Vzhľadom k tomu, že členovia VV a zabezpečený veriteľ boli informovaní o vyhodnotení cenových ponúk
doručených správkyni v V.ponukovom kole písomne, ešte pred zasadnutím VV, správkyňa predniesla, aby VV prijal
nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor ukladá predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku so spoločnosťou, ktorej
ponuka
bola
dňa
24.2.2017
vyhodnotená
správkyňou
ako
najvýhodnejšia.
Hlasovanie:
ZA – 2 hlasy
Mgr. Šimulák (hlasovanie per rollam)
Daňový úrad Žilina, v.z. Slovenská konsolidačná a.s. (hlasovanie per rollam)
PROTI
ZDRŽAL
Uznesenie prijaté.

SA

-

K bodu č. 4:
Z dôvodu vyčerpania bodov jednania, správkyňa ukončila zasadnutie VV.
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Zapísala: Dagmar Mundierová

nečit.podpis

Predseda VV:

...............................................

Správca:

Deň vydania: 10.03.2017

nečit.podpis

K005342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Káková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 7

Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac február 2017
Spoluvlastnícky podiel :
súpisová hodnota:

1/1
45,26 EUR

Deň zápisu: 02.03.2017

V Bratislave dňa 07.03.2017

JUDr. Vojtech Agner
správca

K005343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
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Deň vydania: 10.03.2017

Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 4K/63/2014 vedenom na majetok úpadcu
Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177
Správca:
Úpadca:

I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Dareq,s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO: 47 635 177
Spis. značka súdneho spisu: 4K/63/2014
Dátum:

3.3.2017

Miesto konania:

Cintorínska 21, Bratislava (sídlo zástupcu predsedu veriteľského výboru)

Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu na súhlas s vylúčením majetku Úpadcu zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty – nehnuteľností v k.ú. Kremnické Bane
3) Záver
Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 814 99
Bratislava, písomné hlasovanie zo dňa 3.1.2017 v zastúpení Ing. Brian Lipták, predseda predstavenstva a
JUDr. Martin Lipovský, podpredseda predstavenstva.
2. Člen VV: Československá obchodná banka, a. s, Nám. SNP 29, Bratislava 815 63, písomné hlasovanie zo
dňa 17.2.2017 v zastúpení Mgr. Martina Labancová, Oddelenie vymáhania MicroSME úverov
3. Člen VV: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.so Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, v zast. Mgr.
Zuzana Koláriková, odbor právny a vymáhania pohľadávok, písomné hlasovanie zo dňa 2.3.2017
K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2):
Návrh Uznesenia veriteľského výboru:
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Deň vydania: 10.03.2017

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ako predseda veriteľského výboru v
konkurznom konaní úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177,
súhlasí s vylúčením majetku úpadcu Dareq, s.r.o. – nehnuteľností – zapísaných na LV č. 370, vedenom pre
katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE, okres: Žiar nad Hronom, Okresným úradom
Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: ½, a to (i) pozemku
s parc. č. KN-C 756/3 o výmere 349 m2, druh pozemku: Orná pôda, (ii) pozemku s parc. č. KN-C 756/8 o
výmere 556 m2, druh pozemku: Orná pôda, (iii) pozemku s parc. č. KN-C 756/12 o výmere 745 m2, druh
pozemku: Trvalé trávne porasty, (iv) pozemku s parc. č. KN-C 756/14 o výmere 723 m2, druh pozemku: Orná
pôda a (v) pozemku s parc. č. KN-C 757 o výmere 261 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty - zo súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 47 635 177, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 97774/B, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 pod značkou záznamu K017035 dňa
31.07.2015 pod súpisovými položkami majetku Nehnuteľnosti a v aktualizovanom znení v Obchodnom
vestníku č. OV 240/2016 pod značkou záznamu K028387 dňa 15.12.2016
Uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda veriteľského výboru
Československá obchodná banka, a.s – člen veriteľského výboru
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - člen veriteľského výboru
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“ Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali
traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.
K bodu 3) – Záver:
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.
Nakoľko program zasadnutia VV bol vyčerpaný, predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.
V Bratislave, dňa 3.3.2017
Za správnosť: Ing. Lenka Kozová

K005344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.M.T. Trading spol. s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 11, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 685 026
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/25/2016 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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

67

Obchodný vestník 49/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 10.03.2017

Okresný súd Bratislava I
8K/25/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KONRES k.s., správca úpadcu: K.M.T. Trading spol. s. r.o., sídlo: Bajkalská 11, 821 02 Bratislava, IČO: 35 685 026,
týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal prihlásené pohľadávky doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok veriteľov:
KRALUPOL a. s. sídlo: Jandova 10/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 496 79 597.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 1: 57.674,- EUR.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 2: 56.894,85 EUR.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 3: 79.626,76 EUR.

Flaga spol. s r. o., sídlo: Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO: 34 116 940.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 1: 6.000,- EUR.

K005345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 2816/61, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2016
Druh podania:
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

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Pribinova

25

Bratislava

824 96

2 508,80 EUR

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Pribinova

25

Bratislava

824 96

2 335,33 EUR

SKP, k.s., správca

K005346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 4K/63/2014 vedenom na majetok úpadcu
Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177
Správca:
Úpadca:

I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Dareq, s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO: 47 635 177
Spis. značka súdneho spisu: 4K/63/2014
Dátum:

3.3.2017

Miesto konania:

Cintorínska 21, Bratislava (sídlo zástupcu predsedu veriteľského výboru)

Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu na súhlas so zmenu záväzného pokynu uloženého na speňaženie
nehnuteľností úpadcu zaradených do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov majetku všeobecnej
podstaty
3) Záver
Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 814 99
Bratislava, písomné hlasovanie zo dňa 3.1.2017 v zastúpení Ing. Brian Lipták, predseda predstavenstva a
JUDr. Martin Lipovský, podpredseda predstavenstva.
2. Člen VV: Československá obchodná banka, a. s, Nám. SNP 29, Bratislava 815 63, písomné hlasovanie zo
dňa 27.2.2017 v zastúpení Mgr. Martina Labancová, Oddelenie vymáhania MicroSME úverov
3. Člen VV: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.so Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, v zast. Mgr.
Zuzana Koláriková, odbor právny a vymáhania pohľadávok, písomné hlasovanie doručené SK, a.s. emailom dňa 2.3.2017
K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.
K bodu 2):
Návrh Uznesenia veriteľského výboru:
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Deň vydania: 10.03.2017

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ako predseda veriteľského výboru v
konkurznom konaní úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177,
súhlasí so zmenu záväzného pokynu uloženého na speňaženie nehnuteľností úpadcu zaradených do
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov majetku všeobecnej podstaty uloženého na zasadnutí
veriteľského výboru konaného dňa 29.07.2016 a to v časti sumy dražobnej zábezpeky, a to nasledovne:
„g) dražobná zábezpeka bola zložená v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky vo výške 30% z
najnižšieho podania stanoveného pre príslušné kolo dražby.“
Uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda veriteľského výboru
Československá obchodná banka, a.s – člen veriteľského výboru
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - člen veriteľského výboru
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“ Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali
traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.
K bodu 3) – Záver:
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.
Nakoľko program zasadnutia VV bol vyčerpaný, predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.
V Bratislave, dňa 3.3.2017
Za správnosť: Ing. Lenka Kozová

K005347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Grman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 15, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava št.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava št.
občan SR, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14,
811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť
na tel. č.: 0903 367 378 alebo prostredníctvom mailu: milena.noskova@noskopartners.eu.
Mgr. Milena Nosková, správca

K005348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Grman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 15, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava št.
občan SR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,- EUR na účet č. 633893996/0900 vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s., variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Mgr. Milena Nosková, správca

K005349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Grman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 15, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Radovan
Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava, št. občan SR (ďalej len „Úpadca“), Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 4K/6/2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil Mgr. Milenu Noskovú.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Radovan Grman, born . 09.06.1983, residency at Furdekova 15, 851 04 Bratislava, Slovak republic,
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no:
4K/6/2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee Mgr. Milena Nosková was
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4K/6/2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee Mgr. Milena Nosková was
appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
Mgr. Milena Nosková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNISEKA GS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baštová 6, 080 06 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 923
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú položku majetku:

Súpisová položka majetku por. č. 13:
Hnuteľná vec: Osobný automobil
Továrenská značka: Citröen C5
EČV: KK189BF
VIN: VF7RWRHHAAL536146
Farba: Hnedá metalíza svetlá
Rok výroby: 2010
Stav: opotrebované vzhľadom na rok výroby
Súpisová hodnota (aj mena): 7.500,- Eur

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

K005351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KESAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 70 / 0, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 236 420
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/56/2016 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/56/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Mularčíková, správca konkurznej podstaty úpadcu KESAT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 70, 821
02 Bratislava, IČO: 36 236 420, zapísaného v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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02 Bratislava, IČO: 36 236 420, zapísaného v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
28913/B týmto oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava, a to počas stránkových hodín: pondelok až
štvrtok 08:00-11:30 hod. a 12:30-15:30 hod., piatok 08:00-11:30 hod. a 12:30-15:00 hod. Žiadosti o zapísanie sa do
poradovníka na nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo telefonicky na t.
č.: 0903787348, alebo mailom: bmularcikova@gmail.com
JUDr. Barbora Mularčíková, správca

K005352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por. č.
29

Typ súpis. zložky majetku
Suma a mena
Popis majetkovej hodnoty
Súpisová hodnota majetku

iná majetková hodnota
436,16 EUR
zrážka zo mzdy za mesiac 02/2017
436,16 EUR

K005353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plemenárske služby, štátny podnik „v likvidácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 415 462
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2007 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Ing. Marian Mikuš S 1363, správca úpadcu Plemenárske služby, štátny podnik „v likvidácii“, IČO: 30 415 462,
sídlom Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn.
4K/11/2007 oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu Ing. Marian Mikuš tak, že nová adresa
kancelárie správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR) je Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1.

Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu Plemenárske služby,štátny podnik „v likvidácii“
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K005354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černockého 2, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 782 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Śpitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/36/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/36/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Ing. Marian Mikuš S 1363, správca úpadcu TP Hotel Družba s.r.o., IČO: 35 782 706, sídlom Černockého 2, 831 05
Bratislava, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 8K/36/2016 oznamuje, že došlo
k zmene adresy kancelárie správcu Ing. Marian Mikuš tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname
správcov vedenom MS SR) je Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1.

Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu TP Hotel Družba s.r.o.

K005355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGARTHA s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 918 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2014 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Ing. Marian Mikuš S 1363, správca úpadcu AGARTHA s.r.o., IČO: 43 918 999, sídlom Klincová 37/B, 821 08
Bratislava, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 3K/12/2014 oznamuje, že došlo
k zmene adresy kancelárie správcu Ing. Marian Mikuš tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname
správcov vedenom MS SR) je Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1.

Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu AGARTHA s.r.o.
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K005356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RK ITALDESIGN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipova 5516/6, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 798 393
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2015 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Ing. Marian Mikuš S 1363, správca úpadcu RK ITALDESIGN s.r.o., IČO: 44 798 393, sídlom Lipova 5516/6, 901 01
Malacky, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 8K/18/2015 oznamuje, že došlo k zmene
adresy kancelárie správcu Ing. Marian Mikuš tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname
správcov vedenom MS SR) je Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1.

Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu RK ITALDESIGN s.r.o.

K005357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antónia Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 45/1933, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1966
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/49/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/49/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Antónia Balážová, nar. 18. 11. 1966,
Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, mu bola dňa 1. 3. 2017 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., IČO: 35 792 752,
Pribinova 25, 824 96 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil:
- pohľadávku porad. č. 1 vo výške 1 189,66 €,
- pohľadávku porad. č. 2 vo výške 1 374,91 € a
- pohľadávku porad. č. 3 vo výške 1 233,12 €,
ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 6, 7 a 8.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K005358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa ČEZ Slovensko, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 797
332, prihlásenú samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod por. č. 229: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 170,72 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K005359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 150, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 309 672
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2015 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Iné zverejnenie
V konkurznej veci úpadcu LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze, Pažiť 150, 958 03 Pažiť, IČO. 36 309 672, vedenej
na OS Trenčín pod sp. zn. 38K/02/2015 správca JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, sídlo kancelárie Komenského
673/49, 020 01 Púchov, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje
zostavenie konečného zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
oddelenej podstaty.
Poučenie:
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Každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
nahliadnuť do zoznamu a podaním na predpísanom tlačive, namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená inak sa na ňu
neprihliada.
V Púchove, 07. 03. 2017
Správca: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová

K005360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšany 148, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S 4K/30/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis:
V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac 01/2017 a 02/2017 vo výške
689,27 EUR € (príjem zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý exekúciou);
súpisová hodnota majetku : 689,27 EUR
menovitá hodnota: 689,27 EUR

v Banskej Bystrici dňa 03.03.2017
JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, správca konkurznej podstaty

K005361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Čopák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 83, 067 68 Zboj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/33/2014 -S751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/33/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU
V súlade s § 101zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov(ďalej len ZKR) predkladám zástupcovi veriteľov konečný rozvrh výťažku, pre
nezabezpečených veriteľov,úpadcu Jaroslav Čopák, nar. 13.07.1977, trvale bytom 067 68 Zboj č.83 č.k.
1K/33/2014.
I.

Všeobecná čásť.

1/ Okresný súd uznesením zo dňa 16.07.2014,sp.zn.1K/33/2014 zverejnením v OV č.140/2014 v právnej veci
navrhovateľa –bytom Jaroslav Čopák, nar. 13.07.1977, trvale bytom 067 68 Zboj č.83 v právnej veci sp.zn.
1K/33/2014 ,rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Čopák, nar. 13.07.1977, trvale bytom 067
68 Zboj č.83 a ustanovil JUDr. Michala Jakubeka ,so sídlom M.R.Štefánika 2673/212/A, 09301 Vranov nad Topľou
za správcu podstaty.
2/ Správca v obchodnom vestníku 184/2014 z 26.9.2014 zverejnil súpis všeobecnej podstaty majetku .
3/ Na 1. Schôdzi zástupcu veriteľov dňa 23.10.2014 zástupca veriteľov schválil záväzný pokyn pre správcu
uvedeného konkurzu na spôsob speňažovania hnuteľného majetku .
4/ Správca uverejnil v OV č.49/2015 z 12.3.2015 oznam o výzve na predkupné právo.
5/ Na 2. Schôdzi zástupcu veriteľov dňa 19.2.2016 zástupca veriteľov schválil ďalší záväzný pokyn pre správcu
uvedeného konkurzu na spôsob speňažovania hnuteľného majetku.
6/ Z dôvodu účelnosti a ekonomičnosti ,aby nevznikali ďalšie náklady na prípadnú dražbu správca aktualizoval
súpis všeobecnej podstaty nehnuteľnosti a zverejnil v OV č.40/2016 dňa 29.02.2016 už aj s ocenením rodinného
domu a príslušných nehnuteľnosti .
7/ Správca zverejnil v OV č. 47/2016 zo dňa 9.3.2016 oznam o predkúpnom práve súpisu majetku nehnuteľnosti
pod por.č.1 až 24 a uverejnil 2.kolo verejného ponukového konania na predaj majetku vo všeobecnej podstaty na
hnuteľné veci po por.č.25 až 53.
a/ Na hnuteľné veci patriace do všeobecnej podstaty bola správcovi zaslaná jedna ponuka Pol. 25 až 53 v sume
590,-€ a súp. a túto vyhodnotil ako úspešnú.
b/ Na nehnuteľné veci patriace do všeobecnej bola správcovi zaslaná jedna ponuka od súpisových položiek 1 až
23 v sume 1.260,-€ a súpisová položka č.24 v sume 820,- €.
II/ Výťažok zo speňaženia .
Nasledovný prehľad obsahuje opis príslušných zložiek majetku s priradením výťažku na túto zložku pripadajúci.
1/ Speňaženie hnuteľných vecí:
Správca uskutočnil ponukové konania na predaj hnuteľných veci uverejnením v OV č. 14/2016 zo dňa 22.1.2016
a v OV č.47/2016 zo dňa 9.3.2016 z a na základe uvedeného speňažil hnuteľný majetok takto:
Hnuteľný majetok pod súpisnou položkou č.25 až 53 za celkovú sumu 590,00 €
2/ Speňaženie nehnuteľných vecí:
Správca uskutočnil ponukové konania na predaj nehnuteľných veci uverejnením v OV č. v OV č.49/2015 zo
a 12.3.2015 a v OV č.47/2016 zo dňa 9.3.2016 z a na základe uvedeného speňažil hnuteľný majetok takto:
Nehnuteľný majetok pod súpisnou položkou č.1 až 23 za sumu 1.260,00 € a pod pol.č.24 za sumu 820,00 €.
Celkom speňažil nehnuteľné veci v sume 2.080,00€.
3/ Iné speňaženie –príjem -zrážky zo mzdy úpadcu
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Od koho:

Právny dôvod:

Suma
v EUR:

Priradená suma
k všeobecnej podstate v EUR

Jaroslav Čopák -úpadca

Zrážky zo mzdy úpadcu
–od zamestnávavetľa

7.056,00

7.056,00

7.056,00

7.056,00

Celkom:

4/ Rekapitulácia výťažku a celkové príjmy do konkurznej všeobecnej podstaty odo dňa vyhlásenia
konkurzu:

Spôsob nadobudnutia:

Por.číslo
1
2

Suma v Eurách :

Speňaženie hnuteľných vecí:
Speňaženie nehnuteľných vecí:
Iné speňaženie – –príjem -zrážky zo mzdy úpadcu

3

590,00
2.080,00
7.056,00

Celkom :

I.

9.726,00

Pohľadávky proti podstate .

1/ Podľa § 87 ods.1/ ZKR pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstaty a pohľadávky proti
oddelenej podstaty.
2/ Podľa § 87 ods.4/ ZKR pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.
3/ Podľa § 87 ods.5/ ZKR druhá veta Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou,tieto
sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia.
4/ Podľa § 96 ods.2. ZKR Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje, v zozname uvedie
poradie a sumy v akej majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť
rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.
5/Správca podaním zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č.227/2016 zo dňa 28.11.2016 zverejnil
oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a a zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Čistý výťažok zo speňaženia majetku sa zníži o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú:
Podrobný rozpis pohľadávok proti podstate krytých z rozvrhovanej oddelenej podstaty:

P.Č.
1
2
3
4
5
6

Veriteľ

Právny dôvod

Spôsob
Priradená suma
priradenia
k všeobecnej podstate
k všeobecne
v EUR
j podstate

Slovenská pošta a.s.

poštovné

pomerne

2,95

JUDr.Michal Jakubek, správca

kancelárske
potreby

pomerne

5,25

Slovenská pošta a.s.

poštovné

pomerne

0,49

Slovenská pošta a.s.

poštovné

pomerne

0,98

JUDr.Michal Jakubek, správca

cestovné-VV-Prešo
pomerne
v

8,18

09.09.201
SLSP,a.s.
4

poplatok
vedenie účtu

1,93

24.10.201

cestovné

Dátum
vzniku
30.07.201
4
08.08.201
4
21.08.201
4
30.08.201
4
05.09.201
4

za

pomerne
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

24.10.201
JUDr.Michal Jakubek, správca
4
31.10.201
SLSP,a.s.
4
31.10.201
Slovenská pošta,a.s.
4
04.11.201
JUDr.Michal Jakubek,správca
4
30.11.201
4
02.12.201
4
31.01.201
5
31.01.201
5
28.02.201
5
31.03.201
5
31.03.201
5
31.03.201
5

SLSP,a.s.

cestovné
VV-Prešov
poplatok
vedenie účtu

slovenská pošta ,a.s.

poštovné

SLSP,a.s.
SLSP,a.s.
JUDr.Michal Jakubek, správca
Slovenská pošta,a.s.

JUDr.Michal Jakubek, správca
SLSP,a.s.
SLSP,a.s.
SLSP,a.s.
AXA životní poisťovňa,a.s.
SLSP,a.s.
SLSP,a.s.
SKSP,a.s.

poplatok
vedenie účtu
poplatok
vedenie účtu
poplatok
vedenie účtu
cestovné
Prešov

za
za
za
VV-

poštovné

Deň vydania: 10.03.2017

pomerne

8,18

pomerne

1,93

pomerne

1,47

paušálna odmena
správcu
do
1. pomerne
schôdze veriteľov
poplatok
za
pomerne
vedenie účtu
poštovné

SLSP,a.s.

za

poštovné

Slovenská pošta ,a.s.

21.04.201
Mesto Prešov
5
24.04.201
5
30.04.201
5
31.05.201
5
30.06.201
5
03.07.201
5
31.07.201
5
31.08.201
5
30.09.201
5
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217,26
1,93

pomerne

0,54

pomerne

0,50

pomerne

1,93

pomerne

1,93

pomerne

1,93

pomerne

8,18

pomerne

1,08

Poplatok
za
komunálny odpad pomerne
2015
cestovné
pomerne
VV-Prešov
poplatok
za
pomerne
vedenie účtu
poplatok
za
pomerne
vedenie účtu
poplatok
za
pomerne
vedenia účtu
dlžné
komerčné
pomerne
poistné
poplatok
za
pomerne
vedenie účtu
poplatok
za
pomerne
vedenie účtu
poplatok
za
pomerne
vedenie účtu

18,81
8,18
1,93
1,93
1,93
110,09
1,93
1,93
1,93

28

06.10.201
JUDr.Michal Jakubek, správca
5

kancelárske
potreby

pomerne

7,31

29

17.10.201
JUDr.Michal Jakubek, správca
5

kancelárske
potreby

pomerne

2,75

30

31.10.201
SLSP a.s.
5

pomerne

1,93

31

25.11.201
JUDr.Michal Jakubek, správa
5

32

30.11.201
SKSP,a.s.
5

poplatok
vedenie účtu
cestovné
VV-Košice
dražbe bytu
poplatok
vedenie účtu

33

09.12.201
JUDr.Michal Jakubek, správca
5

34

31.12.201
SLSP,a.s.
5

za

11,45
k pomerne
za
pomerne

Cestovné
VV-Prešovpomerne
odovzdanie bytu
poplatok
za
vedenie účtu
pomerene

Spolu suma s priradenia k podstate:

1,93
8,18
2,59
451,46

Podrobný rozpis pohľadávok proti podstate krytých iba zo Všeobecnej podstaty:

P.Č. Dátum vzniku

Veriteľ

Právny dôvod

Suma všeobecnej podstaty v EUR
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35

31.1.2016

Slovenská pošta a.s.

36

31.1.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

5,90

37

8.2.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

cestovné VV-Prešov

25,00

38

10.2.2016

kancelárske potreby

9,45

39

19.2.2016

JUDr.Daniel Boľanovský
Zast. veriteľa

cestovné Prešov-VV
zasadnutie zast. veriteľa

25,00

40

23.2.2016

Ing .Jozef Vaľko,znalec

Za znalecký posudok

210,00

41

29.2.2016

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

5,90

42

29.2.2016

poštovné

1,65

43

1.3.2016

kancelárske potreby

4,80

44

2.3.2016

kancelárske potreby

8,00

poštovné

1,55

SLSP,a.s.

poplatok za vedenie účtu

5,90

JUDr.Daniel Boľanovský
Zast. veriteľa
JUDr.Michal Jakubek, správca

cestovné Prešov-VV
zasadnutie zast. veriteľa

25,00

kancelárske potreby

19,96

JUDr.Michal Jakubek, správca

Slovenská pošta a.s.
JUDr.Michal Jakubek, správca
JUDr.Michal Jakubek, správca
Slovenská pošta a.s.

4,65

45

31.3.2016

46

31.3.2016

47

31.3.2016

48

8.5.2016

49

27.5.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

Overenie listín

29,17

50

30.6.2016

Slovenská pošta ,a.s.

3,85

51

31.7.2016

SLSP,a.s.

poštovné
poplatok za vedenie účtu

52

31.7.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

53

31.7.2016

SLSP,a.s

54

30.8.2016

SLSP,a.s.

55

30.8.2016

Slovenská pošta ,a.s.

56

7.9.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

57

30.9.2016

Slovenská pošta ,a.s.

58

12.10.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

59

30.10.2016

Slovenská pošta ,a.s.

60

21.11.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

P.Č. Dátum vzniku Veriteľ

61

1.12.2016

slovenská pošta ,a.s.

62

7.12.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

63

30.12.2016

Slovenská pošta ,a.s.

64

30.12.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

65

30.12.2016

Slovenská pošta,a.s.

67

30.12.2016

JUDr.Michal Jakubek, správca

cestovné VV-Prešov
Poplatok za prevod O U- kataster
poplatok za vedenie účtu
Poštovné

1,20
25,00
67,20
2,00
1,70

cestovné VV- Snina
Poštovné

30,6,02

cestovné VV- Prešov
Poštovné

25,8,50

cestovné VV- Prešov

25,-

Právny dôvod
Poštovné
kancelárske potreby
Poštovné
cestovné VV- Prešov
poštovné
Telefón za obdobie od 7/2014 do 30.12.2016
V priemere 3,-€ mesačne 30 mesiacov

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

1,70
11,50
6,10
25,00
3,30
90,-
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Budúce výdavky do ukončenie konkurzu- BÚ, poštovné a
85,iné
Súdny poplatok
0,2 % zo speňaženia
20,Z 9.726 ,.€
Odmena správcu v zmyl vyhl.č.655/2005 Z.z.podľa
výpočtu
448,-

JUDr.Michal Jakubek, správca
Okresný súd Prešov

69
70

Deň vydania: 10.03.2017

JUDr.Michal Jakubek, správca
Spolu suma zo všeobecnej podstaty:
Celkom suma
podstaty:

I.

patriaca

do

1.268
všeobecnej

1.719,46

Odmena správcu:

1/Výpočet odmeny správcu:
a/Odmena pre správcu podľa § 12 / ods.1/ Vyhlášky ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.Za výkon
funkcie do konania prvej schôdze vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby-nepodnikateľa patrí
správcovi paušálna odmena 663,88 eura.
b/ Odmena pre správcu podľa § 20 ods.1/Vyhlášky ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z Za speňaženie
hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí
zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku ) patrí správcovi odmena z výťažku
takto:
-Výpočet zo sumy 2.670,00 euro :
písm.a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%patrí odmena 5,31 euro.
Písm.b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15% patrí odmena 44,81 euro.
Písm.c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14% patrí odmena 327,32 euro
Výpočet zo sumy 1.704,- euro patrí správcovi odmena v sume 377,44 euro
c/ Odmena pre správcu podľa § 20 ods.2/Vyhlášky ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z Za speňaženie
peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej
mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1% z ich výťažku.
Výpočet odmeny zo sumy 7.056,00 euro patrí odmena 70,56 euro
Odmena z výťažku celkom v sume 448,00 €.
V. Rozvrh:
Na základe uvedených skutočnosti a s poukazom na citované ustanovenia ,správca týmto žiada zástupcu
veriteľov , aby o návrhu konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty takto
Rozhodol:
Zástupca veriteľov s c h v a ľ u j e konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty podľa návrhu správcu podľa
nasledovného prehľadu:
1. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty v sume......................... 9.726,00 €.
2. Pohľadávky proti všeobecnej podstate v sume ...................................1.719,46 €
3. Čistý výťažok zo speňaženie zo všeobecnej podstaty určený
na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov ....................8.006,54 €.
Nezabezpečený veritelia sa u s p o k o j u j ú pomerne podľa nasledovného prehľadu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Výpočet:
Konečná suma určená na výplatu nezabezpečeným veriteľom 8.006,54 €.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
8.006,54:115.931,31=0,069062792 x zistená suma každého veriteľa = výťažok pre veriteľa
P.č. Veriteľ:
Stanislav Butkovič, nar.18.3.1986
Zápotockého 10 , 08001Prešov
CETELEM SLOVENSKO a.s.
2 Panenská 7, 81236 Bratislava
IČO:35787783
Consumer Finance Holding,a.s.
3 Hlavné
námestie
12,060
Kežmarok,IČO:35923130
HOME CREDIT SLOVAKIA,a.s.
4 Teplická 7434/147
92122 Piešťany, IČO:36234176
MINIHOTOVOSŤ,s.r.o.
5 Pribinová 25,81109 Bratislava
IČO:35852453
Poštová banka,a.s.
6 Dvořákovo nábrežie 4.
82109 Bratislava, IČO:31340890
PROFI CREDIT Slovakia,s.r.o.
7 Pribinova 25,82496 Bratislava
IČO:35792752
Slovenská sporiteľňa,a.s.
8 Tomášikova 48
83237 Bratislava,IČO:00151653
JUDr.Ivan Varga-súdny exekútor
9 Popradská 6804001 Košice
IČO:35520833
Všeobecná úverová banka,a.s.
10 Mlynské Nivy 1,82990Bratislava,
IČO:31320155
Celkom :
1

Celková zistená nezabezpečená Podiel
suma v €. :
uspokojenia:

Konečný výťažok na uspokojenie
pre veriteľa v €.

22.437,03

0,069062792

1.549,56

1.062,-

0,069062792

73,35

01 5.984,62

0,069062792

413,31

0,069062792

3,95

385,-

0,069062792

26,59

6.680,85

0,069062792

461,40

2.345,96

0,069062792

162,02

15.757,63

0,069062792

1.088,27

44,10

0,069062792

3,05

61.176,80

0,069062792

4.225,04

57,32

115.931,31

8.006,54

V súlade s § 101 ods.1/ ZKR žiadam zástupcu veriteľov ,aby schválil predložený návrh konečného rozvrhu
výťažku, v lehote 16 dní od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku MS SR.
Správca zároveň žiada nezabezpečených veriteľov o oznámenie (stačí aj e-mailom) bankového spojenia, čísla účtu
vo forme IBAN, na ktorý má byť zaslaný výťažok z konkurzu.
Vo Vranove nad Topľou 07.03.2017
JUDr. Michal Jakubek
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom bytom Prešov, nar.:
10.01.1969, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ

Číslo prihlášky

Istina

Úroky z omeškania

Celková suma

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

1

62,70

0,00

62,70

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

2

62,70

0,00

62,70

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

3

62,70

0,00

62,70

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

4

62,86

0,00

62,86

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

5

22,90

0,00

22,90

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

6

22,90

0,00

22,90

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

7

13,36

0,00

13,36

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

8

4,00

4,00

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin, nar.: 14.09.1964, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ

Číslo prihlášky Istina

Celková suma

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752

1

1 310,29 € 1 310,29 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752

2

1 848,51 € 1 848,51 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752

3

1 848,51 € 1 848,51 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752

4

2 951,64 € 2 951,64 €

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K005364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOMAX s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 573 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/36/2015 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová položka č.: 52
peňažné prostriedky na účte úpadcu v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
na čísle účtu: IBAN: SK0911 0000 0000 0026 2527 0034 v súpisovej hodnote: 235,80 EUR
Dôvod zapísania: peňažné prostriedky na účte úpadcu
Dátum zapísania: 01.03.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznámka: sporný zápis
Dôvod zapísania sporného zápisu: Vo výške 235,80 EUR sporné, svedčí v prospech Finančné centrum, a.s.,
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36341592
JUDr. Martina Poláčková, správca

K005365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánošík Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2014 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
V konkurznej veci úpadcu Ladislav Jánošík „v konkurze“, nar. 23.10.1951, bytom Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
(ďalej len „Úpadca“), predkladám podľa ustanovenia § 98 v spojení s ustanovením § 96 a § 101 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) nasledovný konečný rozvrh
z výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov:
1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 38K/51/2014 zo dňa 24.2.2015, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 41/2015 zo dňa 2.3.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Pohľadávky si v konkurze na majetok Úpadcu veritelia prihlásili nasledovne:
p.
č.

Názov/meno, sídlo/bydlisko, IČO

Prihlásená
suma v EUR

Zistená
suma
EUR

1

ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, Bratislava, IČO: 31325416

184,54

184,54

2

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
178,90
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

178,90

3

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
355,79
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

355,79

4

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
354,45
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

354,45

5

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
354,49
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

354,49

6

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
352,78
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

352,78

7

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
350,65
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

350,65

8

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
348,31
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

348,31

9

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
344,08
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

344,08

v

Prihlásený
druh ZP

Prihlásená
zabezpečená suma v
EUR

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
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10

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
339,90
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

339,90

11

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
338,02
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

338,02

12 M.B.A. FINANCIE s.r.o., Vysoká 19, Bratislava, IČO: 36754440

16 550,81

16 550,81

13 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, IČO: 35859415

543,17

303,36

14 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, IČO: 35859415

387,74

359,38

15 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, IČO: 35859415

938,53

869,89

16 Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO: 00317748 87,60

87,60

17 Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO: 00317748 36,72

36,72

18

Nosál Ivan, Mgr., Námestie slobody 1402, 020 01 Púchov, IČO:
19 547,65
11937564

19 Omámik Ivan, Za cintorínom 1249/5, 020 01 Púchov
20

1 864,78

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO:
2 267,35
35792752

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
21 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 698,30
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
22 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 26,50
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
23 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 52,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
24 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 104,60
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
25 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 2 753,07
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
26 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 048,34
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
27 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 16,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
28 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 390,77
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
29 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 3 681,37
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
30 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 344,59
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
31 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 454,95
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
32 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 239,22
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
33 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 74,89
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
34 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 280,04
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:

Deň vydania: 10.03.2017

0,1 864,78
333,33
1 698,30
26,50
52,70
104,60
2 753,07

záložné právo 2 753,07

1 048,34

záložné právo 1 048,34

16,10

záložné právo 16,10

390,77

záložné právo 390,77

3 681,37

záložné právo 3 681,37

344,59

záložné právo 344,59

454,95

záložné právo 454,95

239,22

záložné právo 239,33

74,89

záložné právo 74,89

280,04

záložné právo 280,04
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 902,80
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
36 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 927,87
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
37 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 272,90
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
38 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 33,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
39 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 34,30
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
40 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 34,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
41 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 38,80
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
42 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 52,60
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
43 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 56,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
44 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 62,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
45 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 88,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
46 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 89,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
47 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 92,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
48 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 94,00
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
49 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 125,50
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
50 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 452,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
51 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 66,38
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
52A 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 2 799,23
22, Trenčín
52B SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín

23,92

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
53 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 315,33
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
54 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 139,41
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
55 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 30,00
22, Trenčín

Deň vydania: 10.03.2017

902,80

záložné právo 902,80

927,87

záložné právo 927,87

1 272,90

záložné právo 1 272,90

33,40

záložné právo 33,40

34,30

záložné právo 34,30

34,70

záložné právo 34,70

38,80

záložné právo 38,80

52,60

záložné právo 52,60

56,10

záložné právo 56,10

62,40

záložné právo 62,40

88,10

záložné právo 88,10

89,40

záložné právo 89,40

92,70

záložné právo 92,70

94,00

záložné právo 94,00

125,50

záložné právo 125,50

452,70

záložné právo 452,70

66,38

záložné právo 66,38

2 799,23

záložné právo 2 799,23

23,92

záložné právo 23,92

315,33

záložné právo 315,33

139,41

záložné právo 139,41

30,00

záložné právo 30,00

56

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
894,50
IČO: 215759

894,50

57

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
150,00
IČO: 215759

150,00

58

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
519,86
Bratislava, IČO: 30 807 484

519,86

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
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59

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
84,62
Bratislava, IČO: 30 807 484

84,62

60

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
617,22
Bratislava, IČO: 30 807 484

617,22

61

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
436,28
Bratislava, IČO: 30 807 484

436,28

62

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
149,00
Bratislava, IČO: 30 807 484

149,00

63

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
921,39
Bratislava, IČO: 30 807 484

921,39

64

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
68,23
Bratislava, IČO: 30 807 484

68,23

65

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
13,69
Bratislava, IČO: 30 807 484

13,69

66

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
127,95
Bratislava, IČO: 30 807 484

127,95

67

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
18,28
Bratislava, IČO: 30 807 484

18,28

68

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63
11,90
Bratislava, IČO: 30 807 484

11,90

69 Vozár Jozef, Ing., č. 115, Horovce, nar. 18.10.1942

26 500,00

0,-

70 VŠK Púchov s.r.o., ul. 1. mája, 020 01 Púchov, IČO: 36334260

788,26

788,26

BL
Telecom
collection,
s.
r.
o.
71 Šoltésovej
14,
811
08
Bratislava 2 252,03
IČO: 47150 513
BL
Telecom
collection,
s.
r.
o.
72 Šoltésovej
14,
811
08
Bratislava 1 300,14
IČO: 47150 513
BL
Telecom
collection,
s.
r.
o.
73 Šoltésovej
14,
811
08
Bratislava 200,12
IČO: 47150 513
Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle zákona č.
74 374/2014 Z.z. namiesto správcu Ministerstva vnútra SR, Cintorínska 137,00
21, 814 99 Bratislava I., IČO: 35776005
Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle zákona č.
75 374/2014 Z.z. namiesto správcu Ministerstva vnútra SR, Cintorínska 16,60
21, 814 99 Bratislava I., IČO: 35776005
CELKOM

99 831,31

Deň vydania: 10.03.2017

záložná
zmluva

26 500,00 prihlásené/
zistené 0,-

1 344,00
1 300,14
200,12
137,00
16,60
50 604,80

17 015,99

Pohľadávky, ktoré sú uvedené pod poradovými číslami 70 až 75 vyššie, boli prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Pohľadávka, uvedená pod poradovým číslom 69, bola v plnom rozsahu, a teda aj čo do právneho dôvodu a výšky
zabezpečenia, správcom popretá, pričom veriteľ voči správcovi neinicioval incidenčný spor, a teda zabezpečenie
zaniklo a na pohľadávku sa neprihliada.
Ďalej, pohľadávka, uvedená pod poradovým číslom 18, bola v plnom rozsahu správcom popretá, pričom veriteľ voči
správcovi inicioval spor, ktorý prebiehal na Okresnom súde Trenčín pod spis. zn. 36Cbi/14/2015. Predmetné súdne
konanie bolo v dôsledku späťvzatia žaloby v plnom rozsahu zastavené, a to Uznesením Okresného súdu Trenčín,
spis. zn. 36Cbi/14/2015-99 z 7.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2016. Na uvedenú pohľadávku
sa teda neprihliada.
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZoKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 86/2015 dňa 7.5.2015. Tento bol postupne dopĺňaný
o ďalšie súpisové zložky.
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Deň vydania: 10.03.2017

Všeobecná podstata pozostávala z nasledovných súpisových zložiek majetku:
p.
Typ
č.
1

Peňažná
pohľadávka

2

Peňažná
pohľadávka

3

Peňažná
pohľadávka

4

Opis

Podiel

Peňažná pohľadávka vo výške 379,79 EUR – nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu na 1/1
bankovom účte Okresného súdu Trenčín
Peňažná pohľadávka vo výške 897,05 EUR – zrážky zo mzdy úpadcu
zrealizované zamestnávateľom v exekučných konaniach za mesiace
1/1
november 2014, december 2014 a január 2015 - do vyhlásenia
konkurzu
Peňažná pohľadávka vo výške 361,42 EUR – zrážky zo mzdy úpadcu
1/1
zrealizované zamestnávateľom za február 2015

Peňažná
pohľadávka

5 Nehnuteľnosť

6 Nehnuteľnosť

Peňažná pohľadávka vo výške 461,40 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou do vyhlásenia konkurzu 1/1
a za február 2015
pozemok parc. č. 238 o výmere 432 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape,
1/90
zapísaný v LV č. 281 pre okres Púchov, obec Streženice, katastrálne
územie Streženice
pozemok parc. č. 622 o výmere 5068m2, orná pôda, parcela registra
„E“ evidovaná na mape určeného operátu, zapísaná v LV č. 1742 pre 1/12
okres Púchov, obec Streženice, katastrálne územie Streženice
Peňažná pohľadávka vo výške 153,80 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za apríl 2015
Peňažná pohľadávka vo výške 153,80 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za máj 2015
Peňažná pohľadávka vo výške 153,80 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za jún 2015

Súpisová
Deň
hodnota
zverejnenia
majetku v EUR

Výťažok

7.5.2015

379,79

7.5.2015

7.5.2015
7.5.2015

7.5.2015

7.5.2015

7

Peňažná
pohľadávka

8

Peňažná
pohľadávka

9

Peňažná
pohľadávka

10

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 04/2015

9.7.2015

11

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 05/2015

9.7.2015

12

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 06/2015

9.7.2015

Peňažná pohľadávka vo výške 153,80 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za júl 2015
Peňažná pohľadávka vo výške 30,20 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu - doplatok za obdobie od 1.1.2015 do 19.8.2015

13.5.2015
9.6.2015
7.7.2015

13

Peňažná
pohľadávka

14

Peňažná
pohľadávka

15

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 07/2015

8.9.2015

16

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 08/2015

8.9.2015

17

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 157,60 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za august 2015

8.9.2015

18

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 09/2015

6.10.2015

19

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 157,60 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za september 2015

8.10.2015

20

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 10/2015

5.11.2015

21

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 157,60 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za október 2015

5.11.2015

22

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 11/2015

7.12.2015

Peňažná

7.8.2015
7.8.2015

379,79

897,05

897,05

361,42

361,42

461,40

461,40

1,00

1,00

299,85

153,80

153,80

153,80

153,80

153,80

153,80

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

153,80

153,80

30,20

30,20

0,01

0,01

0,01

0,01

157,60

157,60

0,01

0,01

157,60

157,60

0,01

0,01

157,60

157,60

0,02

0,02

Peňažná pohľadávka vo výške 157,60 EUR – zrážky z iných príjmov
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23

Peňažná
pohľadávka

24

Peňažná
pohľadávka

25

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 12/2015

26

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 157,60 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za január 2016

4.2.2016

27

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 01/2016

4.2.2016

28

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 157,60 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za február 2016

4.3.2016

29

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 02/2016

4.3.2016

30

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 158,86 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za február 2016

8.4.2016

31

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 03/2016

8.4.2016

32

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 158,86 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za apríl 2016

6.5.2016

33

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 04/2016

6.5.2016

34

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 158,86 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za máj 2016

6.6.2016

35

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 05/2016

6.6.2016

36

Peňažná
pohľadávka

Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za november 2015
Peňažná pohľadávka vo výške 157,60 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za december 2015

Peňažná pohľadávka
Úpadcu zrealizované
Úpadcu - doplatok
Peňažná pohľadávka
Úpadcu zrealizované
Úpadcu za jún 2016

7.12.2015
11.1.2016
11.1.2016

vo výške 14,40 EUR – zrážky z iných príjmov
Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1

7.6.2016

vo výške 160,94 EUR – zrážky z iných príjmov
Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1

8.7.2016

37

Peňažná
pohľadávka

38

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 06/2016

8.7.2016

39

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 160,94 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za júl 2016

4.8.2016

40

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
1/1
pohľadávka
vyplatený VÚB a.s. za 07/2016

4.8.2016

41

Peňažná
pohľadávka

42

Peňažná
pohľadávka

43

Peňažná
pohľadávka

44

Peňažná
pohľadávka

45

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 23,92 EUR – preplatok na dani z príjmu
1/1
vyplatený Finančným riaditeľstvom SR

27.12.2016

46

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 160,94 EUR – zrážky z iných príjmov
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného dôchodku 1/1
Úpadcu za december 2016

5.1.2017

Peňažná pohľadávka vo výške 160,94 EUR
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou
Úpadcu za august 2016
Peňažná pohľadávka vo výške 160,94 EUR
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou
Úpadcu za september 2016
Peňažná pohľadávka vo výške 160,94 EUR
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou
Úpadcu za október 2016
Peňažná pohľadávka vo výške 160,94 EUR
Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou
Úpadcu za november 2016

– zrážky z iných príjmov
zo starobného dôchodku 1/1

7.9.2016

– zrážky z iných príjmov
zo starobného dôchodku 1/1

6.10.2016

– zrážky z iných príjmov
zo starobného dôchodku 1/1

7.11.2016

– zrážky z iných príjmov
zo starobného dôchodku 1/1

6.12.2016

157,60

157,60

157,60

157,60

0,02

0,02

157,60

157,60

0,02

0,02

157,60

157,60

0,02

0,02

158,86

158,86

0,05

0,05

158,86

158,86

0,07

0,07

158,86

158,86

0,07

0,07

14,40

14,40
160,94
160,94

0,08

0,08

160,94

160,94

0,09

0,09

160,94

160,94

160,94

160,94

160,94

160,94

160,94

160,94

23,92

23,92

160,94

160,94

Konečný rozvrh oddelenej podstaty (schválené znenie) bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 242/2016
dňa 19.12.2016. Uspokojenie z oddelenej podstaty bolo nasledovné:
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Prihlásená a zistená suma Miera
uspokojenia Zostávajúca
suma
Označenie veriteľa
pohľadávky
z oddelenej podstaty
všeobecnej podstaty
(prepočet bol vykonaný podľa pomeru pohľadávok)
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
16 991,96 €
99 Bratislava, IČO: 35776005

6 587,43 €

SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22,
23,92 €
Trenčín

9,27 €

Celkom

6 596,70 €

17 015,88 €

do

10 404,53 €
14,65 €
10 419,18 €

V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 101 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č.
17/2017 dňa 25.01.2017.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a nikto z oprávnených osôb v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávok
proti všeobecnej podstate.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZoKR a § 101 ZoKR správca pripravil návrh konečného rozvrhu všeobecnej podstaty
pre nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu –
zástupcovi veriteľov, SR – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, zast. Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
2. Rozvrhová časť
Majetok, tvoriaci všeobecnú podstatu, bol v plnom rozsahu speňažený, pričom suma výťažku prestavuje sumu
5.862,10 € (slovom: päťtisíc osemstošesťdesiatdva a 10/100 EUR).
Pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, sú nasledovné:
veriteľ
p.
pohľadávky
č.
proti podstate

právny dôvod

dátum
splatnosti

celá/priradená
suma

1 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.10.2016

3,50 €

Mgr.
Xénia
2 Hofierková,
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

9.11.2016

1,55 €

3 VÚB, a.s.

30.11.2016

3,50 €

bankové poplatky

Mgr.
Xénia
poštovné - zaslanie bankových údajov DÚ Púchov za účelom výplaty
4 Hofierková,
8.12.2016
preddavku
správca

1,55 €

5 VÚB, a.s.

3,50 €

bankové poplatky

30.12.2016

Mgr.
Xénia
poštovné - zaslanie oznámenia Sociálnej poisťovni o ukončení výkonu zrážok
6 Hofierková,
19.1.2017
1,55 €
zo mdzy
správca
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o
splatný v deň rozvrhu
Okresný
súd súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku
7
výťažku, z ktorého sa 11,50 €
Trenčín
zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3
vypočítal
319 eur)
Mgr.
Xénia
po publikovaní návrhu v
8 Hofierková,
zaslanie návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty zástupcovi veriteľov
2,00 €
Obchodnom vestníku
správca
9 VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie bankového účtu do zrušenia, bankové poplatky splatný v deň realizácie
50,00 €
za prevody peňažných prostriedkov veriteľom
prevodov

Mgr.
Xénia
splatný v deň rozvrhu
odmena správcu vypočítaná podľa ustanovenia § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č.
10 Hofierková,
výťažku, z ktorého sa 52,95 €
665/2005 Z.z. (5%)
správca
vypočítal
odmena správcu vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. 1 vyhlášky MS SR č.
Mgr.
Xénia
splatný v deň rozvrhu
665/2005 Z.z. - za speňaženie spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam, a
11 Hofierková,
výťažku, z ktorého sa 144,48 €
teda: a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16 %,; b) zo sumy nad 33,19 eura 15
správca
vypočítal

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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teda: a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16 %,; b) zo sumy nad 33,19 eura 15
vypočítal
%

Ďalej, podľa ustanovenia § 87 ods. 5 ZoKR, druhá veta, ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s
inou podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty
majetku, s ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa
vychádza z výťažku získaného speňažením majetku.
Spoločné pohľadávky proti všeobecnej a oddelenej podstate boli nasledovné:
veriteľ
pohľadávky
dátum
celá/priradená
právny dôvod
proti podstate
splatnosti suma
Mgr. Xénia Hofierková, zaslanie žiadosti o zápis obmedzujúcej poznámky do Listu vlastníctva Okresnému
1
11.3.2015 1,40 €
správca
úradu Púchov, katastrálny odbor
2 VÚB, a.s.
3
4
5
6
7

Mgr. Xénia
správca
Mgr. Xénia
správca
Mgr. Xénia
správca
Mgr. Xénia
správca
Mgr. Xénia
správca

Hofierková,

bankové poplatky

30.4.2015 3,50 €

poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi Ing. Jozef Vozár, Horovce

19.5.2015 1,40 €

Hofierková, poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi MEDIATEL, spol. s r.o.,
19.5.2015 1,40 €
Bratislava
Hofierková,
poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi Mgr. Ivan Nosál, Púchov
19.5.2015 1,40 €
Hofierková,
Hofierková,

poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.19.5.2015 1,40 €
poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi SR - Daňový úrad Trenčín

19.5.2015 1,40 €

8 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.5.2015 3,50 €

9 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.6.2015 3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková,
10
paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
správca

23.7.2015 663,88 €

11 VÚB, a.s.

31.7.2015 3,50 €

bankové poplatky

Mgr. Xénia Hofierková,
12
poštovné - zaslanie oznámenia o popretí veriteľovi BL Telecom collection, s.r.o.
správca
Mgr. Xénia Hofierková,
13
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

19.8.2015 1,40 €
31.8.2015 1,40 €

14 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.8.2015 3,50 €

15 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.9.2015 3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková, poštovné - zaslanie žiadosti o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu
16
12.10.2015 1,55 €
správca
spol. Slovenská konsolidačná, a.s.
Mgr. Xénia Hofierková,
17
poštovné - zaslanie oznámenia zástupcovi veriteľov o vylúčení majetku zo súpisu 23.10.2015 1,40 €
správca
18 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.10.2015 3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková,
19
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

27.11.2015 1,40 €

20 VÚB, a.s.

30.11.2015 3,50 €

bankové poplatky

Mgr. Xénia Hofierková, poštovné - zaslanie žiadosti o udelenie záväzného pokynu zabezpečenému
21
8.12.2015 1,75 €
správca
veriteľovi a zástupcovi veriteľov
22 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.12.2015 3,50 €

23 VÚB, a.s.

bankové poplatky

21.1.2016 3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková,
24
poštovné - správa zástupca veriteľov
správca

24.2.2016 1,40 €

25 VÚB, a.s.

bankové poplatky

29.2.2016 3,50 €

26 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.3.2016 3,50 €

27 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.4.216

3,50 €

Mgr. Xénia Hofierková,
28
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

20.5.2016 1,40 €

29 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.5.2016 3,50 €

30 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.6.2016 3,50 €

31 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.7.2016 3,51 €

Mgr. Xénia Hofierková,
32
poštovné - zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
správca

15.8.2016 1,55 €

33 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.8.2016 3,50 €

34 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.9.2016 3,50 €

CELKOM

748,54 €
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Tieto pohľadávky proti podstatám boli rozpočítané na všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu v pomere podľa
sumy výťažku týchto podstát, a teda v pomere 5355,36 : 8552,57. Na všeobecnú podstatu tak pripadla suma 288,23
EUR a na oddelenú podstatu suma 460,31 EUR.
Celkovo teda na všeobecnú podstatu pripadli pohľadávky proti podstate vo výške 564,31 € (slovom:
päťstošesťdesiatštyri a 31/100 Eur).
Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia
zoznamu pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty
doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 5.862,10 EUR majú byť uspokojené pohľadávky proti
všeobecnej podstate vo výške 276,08 EUR a pomerná časť pohľadávok voči všeobecnej a oddelenej
podstate v sume 288,23 EUR, čo je celkovo suma 564,31 EUR.
Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 5.297,79 EUR.
Miera uspokojenia veriteľov zo všeobecnej podstaty je nasledovná:
Celkovo na veriteľa (zabezp. Úhrada
i nezabez. časť) zistená suma oddelenej
pohľadávok v EUR
podstaty

p.
Názov/meno, sídlo/bydlisko, IČO
č.

z Úhrada
zo
všeobecnej
podstaty v EUR

1

ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, Bratislava, IČO:
184,54 €
31325416

0,00 €

22,22 €

2

LUKAN, s.r.o. v konkurze, zast. JUDr. Viliam Vaňko, správca,
3 317,37 €
Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO: 31620507

0,00 €

399,35 €

3

M.B.A. FINANCIE s.r.o., Vysoká 19, Bratislava, IČO: 36754440

0,00 €

1 992,42 €

4

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, IČO: 35859415 1 532,63 €

0,00 €

184,50 €

5

Mesto Púchov,
00317748

124,32 €

0,00 €

14,97 €

6

Omámik Ivan, Za cintorínom 1249/5, 020 01 Púchov

1 864,78 €

0,00 €

224,49 €

7

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava,
333,33 €
IČO: 35792752

0,00 €

40,13 €

8

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K 18 874,06 €
dolnej stanici 22, Trenčín

6 587,43 €

1 479,09 €

9

SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín

9,27 €

1,76 €

10

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
1 044,50 €
Bratislava, IČO: 215759

0,00 €

125,74 €

11

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813
2 968,42 €
63 Bratislava, IČO: 30 807 484

0,00 €

357,34 €

0,00 €

94,89 €

0,00 €

342,40 €

0,00 €

18,49 €

Štefánikova 821/21, 020 01

16 550,81 €

Púchov, IČO:

23,92 €

12 VŠK Púchov s.r.o., ul. 1. mája, 020 01 Púchov, IČO: 36334260 788,26 €
BL
Telecom
collection,
s.
r.
o.
13 Šoltésovej
14,
811
08
Bratislava 2 844,26 €
IČO: 47150 513
Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle
14 zákona č. 374/2014 Z.z. namiesto správcu Ministerstva vnútra 153,60 €
SR, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I., IČO: 35776005
CELKOM = 5 297,79 EUR
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Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám. V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZoKR, v spojení s ustanovením § 96 ods. 5 ZoKR, správca
predkladá zástupcovi veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu a určuje
zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu
uplatniť odôvodnené námietky.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie
37, 911 01 Trenčín, II. poschodie, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0903/776 399 a vo vyššie
uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené
námietky.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com,
oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú v prípade schválenia konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 8.3.2017
______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Ladislav Jánošík „v konkurze“

K005366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/77/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/77/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Druh podania : Súpis oddelenej podstaty
Pozemky
Por. č Druh pozemku

Výmera v m2 Katastrálne územie Obec

1

1727

Záhrady
Zastavané

plochy

Bušince

LV. č. Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota

Bušince 44

990

1/1

4.900 €

a
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2

Zastavané
nádvoria

plochy

a

3

Zastavané
nádvoria

plochy

a

4

Zastavané
nádvoria

plochy

a

5

Záhrady
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Deň vydania: 10.03.2017

58

Bušince

Bušince 44

991

1/1

160 €

438

Bušince

Bušince 44

992

1/1

1.240 €

101

Bušince

Bušince 44

993

1/1

280 €

105

Bušince

Bušince 44

994

1/1

290 €

Súp. zložky 1-5 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155.

Stavby
Por. č Popis

Katastrálne územie

List vlastníctva

Súpisové číslo

Parcelné číslo

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

6

Garáž

Bušince

44

273

991

1/1

4.600 €

7

Rodinný dom

Bušince

44

273

993

1/1

26.000 €

Súp. zložky 6-7 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155.

Uvedené súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 1-7 tvoria nehnuteľnosti , ktoré patria do
nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov – so Zoltánom Kováčom, narodený 26.2.1981, bytom
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K005367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/77/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/77/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

8.

Nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky správcu

664,- €

9.

Zrážky zo mzdy za obdobie 01/2017

324,- €,
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G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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