Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

K005891
Spisová značka: 8K/60/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, likvidátor
spoločnosti: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 48 093 530, vo veci návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 48
093 530, o návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy,
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, zn. správcu:
S1637, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005892
Spisová značka: 8K/12/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972, Dlhá 1398/10, 900
31 Stupava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972, Dlhá 1398/10,
900 31 Stupava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972, Dlhá 1398/10, 900 31
Stupava.
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 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005893
Spisová značka: 8K/11/2017
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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Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972, Dopravná 3121/4,
831 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972, Dopravná
3121/4, 831 06 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972, Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava.
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 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005894
Spisová značka: 8K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Donoval, nar. 07.04.1980,
bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marian Galbavý, správcom ktorého je:
Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1363, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S1363, 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 8.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005895
Spisová značka: 8K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa : Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28
Zálesie, občan SR, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marian Galbavý, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR
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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Zálesie, občan SR, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marian Galbavý, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Eisteinova 25, 851 01
Bratislava, zn. správcu: S1363, odmenu vo výške 165,97 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 19/2016, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1363, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 497,91 Eur,
vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 19/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005896
Spisová značka: 8K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ivan Luprich, nar. 25.12.1976, bytom Ulica A.
Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ivan
Luprich, nar. 25.12.1976, bytom Ulica A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, štátny občan SR
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, zn.
správcu: S1429, odmenu vo výške 199,16 Eur a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 339,06 Eur, ktorá
mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol.
D 19, pol. reg. 201/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Sasinkova 6, 811 08
Bratislava, zn. správcu: S1429, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 125,66 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 201/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005897
Spisová značka: 8K/66/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Gabriela Lennerová, nar.
21.04.1980, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, správcom ktorého je: Advisors k. s., so sídlom kanc.
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1590.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Advisors k. s., so sídlom kanc. Železničiarska 13, 811 04
Bratislava, zn. správcu: S 1590, preddavok vo výške 663,88 € vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
208/2016 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 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005898
Spisová značka: 2K/16/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A Cars, s. r. o., so sídlom
Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 44 714 025, správcom ktorého je JUDr. Alan Strelák, so sídlom kancelárie,
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1807, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

rozhodol
Súd priznáva JUDr. Alan Strelák, so sídlom kancelárie, Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1807,
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 (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005899
Spisová značka: 3R/2/2009
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: GRUNTY s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava,
IČO: 43 790 348 uznesením č.k. 3R/2/2009-523 zo dňa 23.01.2017, pre nedostatok majetku zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: GRUNTY s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 43 790 348. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005900
Spisová značka: 6K/38/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981,
bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), správcom ktorého
je iTRUSTee Vydáva
Recovery,
k.s., so
sídlom kancelárie
2, 821
03č.Bratislava,
správcu:
S 1697,
Ministerstvo
spravodlivosti
SlovenskejSeberíniho
republiky podľa
zákona
200/2011 Z. značka
z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981,
bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), správcom ktorého
je iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu: S 1697,
rozhodol
Súd o d v o l á v a iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu:
S 1697 z funkcie správcu úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981, bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan
SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005901
Spisová značka: 6K/38/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981, bytom 1. mája 20/14, 901 01
Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), uznesením zo dňa 19.12.2016, č. k.
6K/38/2015-172, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005902
Spisová značka: 2K/9/2014

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu CORRECT Betón, spol. s r.o., so sídlom Eisnerova 62, 841 07
Bratislava - Devínska Nová ves, IČO: 35 840 081, uznesením č. k.: 2K/9/2014-250 zo dňa 16.01.2017, zrušil po
splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
07.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005903
Spisová značka: 2K/4/2010

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Casa Mia s.r.o., so sídlom
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 845 902, Vám týmto oznamuje, že uznesenie č. k. 2K/4/2010-553 zo dňa
23.01.2017, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Casa Mia s.r.o., so sídlom
Rožňavská
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902, Vám týmto
oznamuje, že uznesenie č. k. Deň
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vydania: 17.03.2017
23.01.2017, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005904
Spisová značka: 6K/5/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Sládkovičova 3,
811 06 Bratislava, IČO: 44 482 191, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Jozef Maruniak, Hviezdoslavovo námestie
14, 811 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 44 482 191, uznesením zo dňa 30.01.2017, č. k. 6K/5/2016-112 zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 44
482 191, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005905
Spisová značka: 6R/8/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FORBE s.r.o., so sídlom Palisády
33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 713 988, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám.
M. Benku 15, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1554, uznesením č. k. 6R/8/2011-868 zo dňa 25.01.2017 rozhodol o
povolení vstupu nového veriteľa: Legal Service, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 869 364, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005906
Spisová značka: 6K/11/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu AD-RIVA s.r.o., so sídlom Nám. SNP, 811 01 Bratislava, IČO: 35
878 606, uznesením č. k.: 6K/11/2015-215 zo dňa 30.09.2016, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005907
Spisová značka: 2K/48/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Senec Warehouse Park s.r.o., so
sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 695 165, správcom ktorého je: Bankruptcy & Recovery
Service, so sídlom Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1169, uznesením č. k. 2K/48/2012466 zo dňa 30.01.2017 rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005908
Spisová značka: 8K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Peter Livinský, nar.
03.11.1977, bytom Dunajská 519/26, 900 44 Tomašov, správcom ktorého je: Ing. Anett Pirohár so sídlom kanc.
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 1534.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Anett Pirohár so sídlom kanc. Jaskový rad 189, 831 01
Bratislava, zn. správcu: S 1534, preddavok vo výške 664,- € vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 7/2017
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 10.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005909
Spisová značka: 8K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Káková, nar. 10.10.1971,
bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, číslo správcu : S1690, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, číslo správcu : S1690,
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 8.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, 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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K005910
Spisová značka: 8K/16/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, so sídlom
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DCAtec, a. s., so sídlom
Polianky 15, 841 01 Bratislava, IČO: 45 665 052, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu

rozhodol

Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.10.2016,
č.k. 8K/16/2016- 88, tak, že:
Výroková časť bude znieť:
„II. Súd poukazuje k rukám zložiteľovi preddavku: DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 567,68 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
62/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.“

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava
I, písomne, dvojmo.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005911
Spisová značka: 4R/1/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AIR SLOVAKIA, spol. s r.o., so
sídlom Pestovateľská ulica 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 351 514, správcom ktorého je: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu
S1169, uznesením zo dňa 23.11.2016, č.k. 4R/1/2010 - 660, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s
pohľadávkami v celkovej sume 520 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005912
Spisová značka: 4K/31/2014

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 vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRINOM, a.s., so sídlom
Kollárova 7, 902 01 Pezinok, IČO: 34 148 990, správcom ktorého je: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, značka správcu S310, uznesením zo dňa 30.11.2016, č.k
4K/31/2014 - 371, povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 4
752,38 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005913
Spisová značka: 4K/23/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Truelite s.r.o., so sídlom Bellova
40, 831 01 Bratislava, IČO: 35 906 286, správcom ktorého je: KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta
74B, 821 02 Bratislava, IČO: 47 752 785, značka správcu S1704, uznesením zo dňa 01.12.2016, č.k 4K/23/2014 293, povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 612,31 €. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005914
Spisová značka: 4K/44/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Konáriková, rod. Šidlová,
nar. 29.06.1983, bytom Zamarovce, 911 05 Zamarovce, správcom ktorého je: Mgr. Marek Piršel, so sídlom
kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1670, uznesením zo dňa 02.12.2016, č.k. 4K/44/2014
- 146, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 437,59 €. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005915
Spisová značka: 4K/44/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Konáriková, rod. Šidlová,
nar. 29.06.1983, bytom Zamarovce, 911 05 Zamarovce, správcom ktorého je: Mgr. Marek Piršel, so sídlom
kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1670, uznesením zo dňa 02.12.2016, č.k. 4K/44/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
- 144, potvrdil prevod pohľadávok
z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Konáriková, rod. Šidlová,
nar. 29.06.1983, bytom Zamarovce, 911 05 Zamarovce, správcom ktorého je: Mgr. Marek Piršel, so sídlom
kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1670, uznesením zo dňa 02.12.2016, č.k. 4K/44/2014
- 144, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska
cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 672,12 €. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.01.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005916
Spisová značka: 4K/29/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HELIO, spol. s r.o., so sídlom
Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok, IČO: 31 409 270, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu S1230, uznesením zo dňa 01.12.2016, č.k 4K/29/2014 419, povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, s pohľadávkami v celkovej sume 8 034,21 €. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005917
Spisová značka: 4K/29/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HELIO, spol. s r.o., so sídlom
Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok, IČO: 31 409 270, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu S1230, uznesením zo dňa 01.12.2016, č.k 4K/29/2014 421, povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 230 €. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005918
Spisová značka: 6K/19/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: Ivan Šimo, nar. 13.11.1973, bytom Bebravská 8, 821 07 Bratislava, o
návrhu na povolenie oddlženia
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol

Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Ivan Šimo, nar. 13.11.1973, bytom Bebravská 8, 821 07
Bratislava.
Súd u s t a n o v u j e správcu: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 32, 841
04 Bratislava, zn. správcu: S 1141.
Súd u r č u j e , že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
- odmietnutie daru alebo dedičstva,
- uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci každého skúšobného roka sumu 1 800.- Eur na uspokojenie
pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzného konania; ak táto suma presiahne 70% čistého príjmu dlžníka, je
dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70% svojho čistého príjmu za uplynulý
skúšobný rok.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj

bez osobitnej výzvy súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005919
Spisová značka: 6K/12/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom Dopravná
3121/4, 831 06 Bratislava - Rača o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zlatica Kittlerová, nar.
05.07.1972, bytom Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom Dopravná 3121/4, 831 06
Bratislava - Rača.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie
11 vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
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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 8.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005920
Spisová značka: 6K/11/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Kamil Madara, nar. 06.01.1957, Hanulova 1829/5,
841 01 Bratislava - Dúbravka, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Kamil Madara nar.
06.01.1957, Hanulova 1829/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Kamil Madara nar. 06.01.1957 Hanulova 1829/5, 841 01
Bratislava - Dúbravka.
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 8.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005921
Spisová značka: 6K/67/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ANTEL TRADE,
s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51,
821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2,4,
831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava,
IČO: 36 703 109, pre nedostatok majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava,
IČO:
36 703vestník
109, pre54/2017
nedostatok majetku.
Obchodný
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.03.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005922
Spisová značka: 6K/61/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: Robert Müller, nar. 06.07.1957, bytom Radarová 14, 821 02
Bratislava, o návrhu na povolenie oddlženia

rozhodol
Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Robert Müller, nar. 06.07.1957, bytom Radarová 14, 821 02 Bratislava.
Súd u s t a n o v u j e správcu: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, so sídlom kancelárie
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1271.
Súd u r č u j e , že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
- odmietnutie daru alebo dedičstva,
- uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci každého skúšobného roka sumu 1 200.- Eur na uspokojenie
pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzného konania; ak táto suma presiahne 70% čistého príjmu dlžníka, je
dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70% svojho čistého príjmu za uplynulý
skúšobný rok.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej výzvy súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, 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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Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

K005923
Spisová značka: 4K/3/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Tibor Gažovič, nar. 18.01.1965,
bytom Hodálova 468/8, 841 04 Bratislava,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Gažovič, nar. 18.01.1965, bytom Hodálova 468/8, 841 04 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 03
Bratislava, značka správcu S405.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona 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.
ZKR).

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

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ako uplatnenie práva na
súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

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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22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005924
Spisová značka: 3K/23/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LOGOS Zlatník,
spol. s r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO 36 593 923, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Demčák, so
sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, S 1581, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, S 1581,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7 966,54 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005925
Spisová značka: 3K/23/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
LOGOS Zlatník, spol. s r.o.,
Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO 36 593 923, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, S 1581, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,

rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 1 843,38 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa
jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Lehota na odvolanie plynie
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005926
Spisová značka: 4K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: i4u, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dunajská 36, 811 08
Bratislava, IČO: 35 791 845, v mene ktorého koná súdom ustanovený likvidátor: Ing. Barbora Konc, Tabaková 1, 811
07 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: i4u, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dunajská 36, 811
08 Bratislava, IČO: 35 791 845
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: i4u, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dunajská 36, 811 08 Bratislava, IČO: 35 791 845,
predbežného správcu: JUDr. Tomáš Kozovský, adresa kancelárie Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu
S467.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005927
Spisová značka: 4K/10/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VAV HOLD a.s., so sídlom kancelárie Račianska 96,
831 02 Bratislava, IČO: 43 904 505, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: East real & consulting,
s.r.o., so sídlom kancelárie Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 36 487 686,
rozhodol
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu 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,
hlavnúMinisterstvo
knihu (stav
hotovosti,Slovenskej
stav pokladne),
Vydáva
spravodlivosti
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmeneindividuálnu
a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
poslednúa riadnu
účtovnú
závierku
spoluwebovom
s mimoriadnou
individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna
účtovná
závierka.
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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 spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“), za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 TZ) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 TZ).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005928
Spisová značka: 4K/46/2014

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Miloslav Hruškovič, nar. 26.10.1978, bytom Schillerova 11, 811
04 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava,
S1406, uznesením zo dňa 08.02.2017, č.k. 4K/46/2014 - 205, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005929
Spisová značka: 3K/58/2010

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HGV s.r.o., so sídlom Koceľova 9,
821 08 Bratislava, IČO: 35 683 953, správcom ktorého je Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821
08 Bratislava, značka správcu: S 1257, uznesením zo dňa 08.02.2017, č.k. 3K/58/2010 - 261, potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24
Bratislava, IČO: 30 796 482, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 340 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
03.03.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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08 Bratislava, značka správcu: S 1257, uznesením zo dňa 08.02.2017, č.k. 3K/58/2010 - 261, potvrdil prevod
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03.03.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005930
Spisová značka: 4K/33/2012

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: SHIELD s.r.o., so sídlom Štefana Majera 9, 841 06 Bratislava,
IČO: 43 884 971, správcom ktorého je: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04
Bratislava, značka správcu S1535, uznesením zo dňa 07.02.2017, č.k. 4K/33/2012 - 264, zrušil po splnení
konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
03.03.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005931
Spisová značka: 2K/51/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Machyniak, nar. 14. 02.
1956, bytom 974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 2051/90, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján
Ďurove, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Ul. Martina Rázusa 29, o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie,
takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Ul. Martina
Rázusa 29.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na deň
11. 04. 2017 o 8.30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu Banská
Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005932
Spisová značka: 2NcKR/15/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka Ing. Jana Antolová, nar. 26. 02. 1959,
bytom Povstalecká cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, správcom ktorého je JUDr. Ján Ďurove, so sídlom kancelárie ul.
Martina Rázusa 29,
984 01 Lučenec o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva

správcu JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec.

U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
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správcu JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec.

U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Ivanu Gajdošíkovú, so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005933
Spisová značka: 2K/8/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Renáta Lobotková, nar. 27. 07. 1964, bytom 974
11 Banská Bystrica, Tatranská 6398/80, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Renáta Lobotková, nar. 27. 07. 1964, bytom 974 11 Banská Bystrica,
Tatranská 6398/80
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005934
Spisová značka: 2R/5/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martina Čambalová, s miestom podnikania
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 33 837 996, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi - Martina Čambalová, s miestom podnikania Sládkovičova 37/A,
974 05 Banská Bystrica, IČO: 33 837 996
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005935
Spisová značka: 2K/12/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roman Hanes, nar. 13. 02. 1965, bytom 974 01
Banská Bystrica, Horná 3915/89, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Roman Hanes, nar. 13. 02. 1965, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Horná 3915/89
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005936
Spisová značka: 2R/4/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ladislav Zólyomi - Zvolenský, s miestom
podnikania Jasenovo 863, 962 05 Hriňová, IČO: 41 251 946, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Súd reštrukturalizačné konanie z a s t a v u j e
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005937
Spisová značka: 2K/72/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Laurinc, nar. 30. 09.
1973, bytom 962 12 Detva, Skliarovo 249, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ľubica Flíderová, so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynut, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn ukončiť speňažovanie - vykonávanie zrážok zo mzdy úpadcu ku dňu
právoplatnosti tohto rozhodnutia
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005938
Spisová značka: 31K/49/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Ďurko,
narodený: 24.09.1962, trvale bytom: Veľké Ozorovce 91/3, 078 01 Veľké Ozorovce o odvolaní správcu takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie: Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 18. apríla 2017 o 13.15 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. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie: Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687 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
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
mu potrebnú Vydáva
súčinnosť.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 18. apríla 2017 o 13.15 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.
Obchodný vestník
54/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie: Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687 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 13.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005939
Spisová značka: 31K/56/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Prodati s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Hlavná 239, 072 06
Malčice, IČO: 36 723 177 uznesením č.k. 31K/56/2016-174 zo dňa 18.01.2017 zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2017.

Okresný súd Košice I dňa 13.3.2017
JUDr. Roman Maščák,
K005940
Spisová značka: 26K/43/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Milan Trn, narodený: 28.06.1951, bytom Topoľova 13, 811 04
Bratislava proti dlžníkovi: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o., so sídlom Červený rak 3073/9, 040 01 Košice - Juh,
IČO: 47 028 866, právne zastúpený: Advokátska kancelária SELTON legal s.r.o., so sídlom Medená 24, 811 02
Bratislava - Staré mesto, IČO: 50 001 019, za účasti Mgr. Bc. Ivety Caisovej, nar. 12.07.1962, bytom Topásová 52,
040 11 Košice - Západ, právne zastúpenej: JUDr. Ing. Monikou Rehákovou, advokátkou so sídlom Mickiewiczova 9,
811 07 Bratislava, IČO: 424 18 313 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o., so sídlom Červený rak 3073/9,
040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028 866.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S859.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
poučení tohto rozhodnutia.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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
alebo54/2017
registrované sídlo v inýchKonkurzy
členskýchaštátoch
Európskej únie ako v Slovenskej
republiky
v súlade
Obchodný
vestník
reštrukturalizácie
Deň vydania:
17.03.2017
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, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, 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
Vydáva
Ministerstvo
podľa právneho
dôvodu
vznikuspravodlivosti
(§ 29 ods. Slovenskej
4 ZKR). 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

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
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podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou

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).
Obchodný vestník 54/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.03.2017
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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. (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 13.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005941
Spisová značka: 31K/56/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Prodati s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Hlavná 239, 072 06
Malčice, IČO: 36 723 177, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1561, odmenu vo výške 331,94 EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1561, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 3,75 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie:
Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1561, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo výške
335,69 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-206/2016 na účet č. SK62 1100
0000 0026 2111 0981, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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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Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie:
Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1561, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo výške
335,69
EURvestník
z preddavku
evidovaného v zázname
o zložení
položka denníka D19-206/2016Deň
na účet
č. SK62
1100
Obchodný
54/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
17.03.2017
0000 0026 2111 0981, 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 13.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005942
Spisová značka: 31K/6/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jana Chocholová, narodená: 17.10.1985, trvale bytom: Súľovská
90, 049 22 Gemerská Poloma, práv. zastúpený: Mgr. Peter Kocák - advokát, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Jana Chocholová, narodená: 17.10.1985,
trvale bytom: Súľovská 90, 049 22 Gemerská Poloma.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005943
Spisová značka: 31K/2/2017

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, zast. JUDr. Danou Jelínkovou Dudzíkovou, advokátom so sídlom 931 01 Šamorín,
Čilistovská 12, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07 Veľké
Ripňany.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

II. Súd otvára malý konkurz.
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I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Maroš Vaňovič, nar. 3.3.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07 Veľké
Ripňany.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, P. O. BOX 47 B, 949 01 Nitra,
značka správcu S1154.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005944
Spisová značka: 31K/13/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Marián Gális, nar. 25.9.1979, bytom Družstevná 119/17,
956 11 Ludanice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Marián Gális, nar. 25.9.1979, bytom Družstevná
119/17, 956 11 Ludanice, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Marián Gális, nar. 25.9.1979, bytom Družstevná 119/17, 956 11 Ludanice,.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005945
Spisová značka: 31K/12/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom Vojka nad žitavou
277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom
Vojka nad žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom Vojka nad Žitavou 277, 951 88
Lúčnica nad Žitavou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005946
Spisová značka: 31K/14/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Dušan Kracina, nar. 12.12.1978, bytom Košická ul. 663/18,
945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Dušan Kracina, nar. 12.12.1978, bytom Košická ul.
663/18, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Dušan Kracina, nar. 12.12.1978, bytom Košická ul. 663/18, 945 01
Komárno.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku
Okresný súd Nitra dňa 13.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005947
Spisová značka: 2K/3/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Bartko, nar. 17.5.1970, bytom
Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k.
2K/3/2014-169 zo dňa 10.02.2017 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi: Stanislav
Bartko, nar. 17.5.1970, bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, prihlásených prihláškami na Okresnom súde
Prešov v celkovej výške 2.482,90 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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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Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k.
2K/3/2014-169
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Deň
vydania:
17.03.2017
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi: Stanislav
Bartko, nar. 17.5.1970, bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, prihlásených prihláškami na Okresnom súde
Prešov v celkovej výške 2.482,90 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2017.
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005948
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COOP východ s. r. o., so sídlom
Družstevná 24, 066 01 Humenné, IČO: 43 311 251, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka COOP východ s. r. o., so sídlom Družstevná 24, 066 01
Humenné, IČO: 43 311 251 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005949
Spisová značka: 1K/67/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Eva Kuciková, nar.
04.03.1980, bytom Nová 710, 094 14 Sečovská Polianka, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ LL.M., so
sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/67/2015-57 zo
dňa 06.02.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Eva Kuciková, nar. 04.03.1980, bytom Nová 710, 094
14 Sečovská Polianka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2017

Okresný súd Prešov dňa 13.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005950
Spisová značka: 1K/43/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Okoš, nar. 03.09.1975,
bytom Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/43/2014-103 zo dňa
Vydáva Ministerstvo
spravodlivostipohľadávok
Slovenskej republiky
podľa zákona
č. Finančné
200/2011 Z.riaditeľstvo
z. o Obchodnom
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veriteľa
Slovenskej
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
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Okoš, nar. 03.09.1975, bytom Solivarská 1410/35, 080 0528
Prešov, prihlásených prihláškou na Okresnom súde
Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 6 v celkovej výške 164,84 eur na navrhovateľa
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Deň vydania: 17.03.2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Okoš, nar. 03.09.1975,
bytom Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/43/2014-103 zo dňa
26.01.2017 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči úpadcovi: Marek
Okoš, nar. 03.09.1975, bytom Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov, prihlásených prihláškou na Okresnom súde
Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 6 v celkovej výške 164,84 eur na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005951
Spisová značka: 1K/39/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Kurilčin, nar.
09.03.1975, trvale bytom Nábrežná 863/19, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom
kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/39/2014-134 zo
dňa 06.02.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Radoslav Kurilčin, nar. 09.03.1975, trvale bytom
Nábrežná 863/19, 085 01 Bardejov po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2017

Okresný súd Prešov dňa 13.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005952
Spisová značka: 28K/53/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LARF NOVA, s. r. o. v konkurze so
sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO 36 622 133, ktorého správcom je obchodná spoločnosť SKKS, k. s. so
sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka
správcu S1459, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu LARF NOVA, s. r. o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO 36
622 133 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 10.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K005953
Spisová značka: 40K/24/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Mariana Lukáčiková, nar.
19.02.1981, trvale bytom 913 05 Ivanovce 79, ktorého správcom je Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, o žiadosti správcu na poukázanie zloženého
nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi Mgr. Bohuslavovi
Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, zvyšnú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 165,97 eura na účet zriadený za účelom
konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19
48/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 13.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005954
Spisová značka: 23K/19/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LMV, s.r.o., IČO 36254746,
Orešianska 11, Trnava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14154/T,
správcom ktorého je: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, Bratislava, o žiadosti správcu o
poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, Bratislava, nespotrebovanú
časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 666,64 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 666,64 eur evidovaného pod pol. reg. D19 52/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005955
Spisová značka: 23K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VVL INVEST, s.r.o., IČO 35902124,
Tamaškovičova 17, Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25147/T,
správcom ktorého je: Insolvenčný správca, ks., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava, o žiadosti správcu o
poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi Insolvenčný správca, ks., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 668,78 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 668,78 eur evidovaného pod pol. reg. D19 97/2016 a to do 3 dní od
právoplatnostiVydáva
tohto Ministerstvo
uznesenia.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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Trnava, 17.03.2017
Obchodný
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň3,vydania:
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 668,78 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 668,78 eur evidovaného pod pol. reg. D19 97/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005956
Spisová značka: 23K/10/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Fogas, nar.
24.7.1978, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, správcom majetku ktorého je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie: Vajanského 40/7673, Trnava, o určenie, či sa na podanie, ktorým bola v konkurze uplatnená pohľadávka,
prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa JUDr. Jozefa Kapronczaia, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu Galanta,
Švermova 273, 924 01 Galanta, doručené správcovi dňa 01.02.2017, ktorým si uplatňuje prihláškou pohľadávku v
sume 157,74 Eur, sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005957
Spisová značka: 28K/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3,
3910 Zwettl, Rakúska republika, zastúpený: Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24179/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24179/T, predbežného správcu : Mgr. Ladislav Zselinszky, so
sídlom kancelárie: Dunajská Streda 929 01, Hlavná 28/7.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
Obchodný vestník 54/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.03.2017
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005958
Spisová značka: 28K/2/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
28K/2/2016

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
13.03.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o zrušení termínu pojednávania dňa 15.03.2017 o 09:00 hod. na č.dv. 242 Okresného súdu
Trnava
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG,
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, zast.: Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24179/T, upovedomuje veriteľov označených v
návrhu:
Veriteľ č. 1 : Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl,
Rakúska republika, zast.: Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09
Bratislava
Veriteľ č. 2 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava
o zrušení termínu pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň: 15.03.2017 o 09:00 hod. na č.dv. 242
Okresného súdu Trnava, z dôvodu, že v konaní bol uznesením zo dňa 13.03.2017 ustanovený predbežný správca.

JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005959
Spisová značka: 28K/2/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 28K/2/2016
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa-veriteľa:

Waldviertler Sparkasse Bank AG
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika

zast.:

Sympatia Legal, s.r.o., advokátska kancelária
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

proti dlžníkovi:

M-transfer, s.r.o.
Hlavná 29, 917 01 Trnava
IČO: 44 905 483

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,

Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 15.03.2017 o 09:00 hod. na č.dv. 242 Okresného
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu, že v konaní bol uznesením zo dňa 13.03.2017 ustanovený predbežný správca.
V Trnave, dňa 13.03.2017

JUDr. Vincent
Szabó
sudca
Za správnosť
vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K005960
Spisová značka: 5K/2/2017
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 5K/2/2017
vo veci navrhovateľa - veriteľa:
Vydáva s.r.o.,
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa
zákonaBystrica,
č. 200/2011
Z. z.36648353,
o Obchodnom vestníku
VAV Management
so sídlom
Námestie
SNP republiky
3, 973 01
Banská
IČO:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

dlžník :
33
M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744

UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.03.2017
Spisová značka: 5K/2/2017

vo veci navrhovateľa - veriteľa:
VAV Management s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 973 01 Banská Bystrica, IČO: 36648353,
dlžník :
M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744
Okresný súd Žilina z r u š u j e termín pojednávania, ktorý bol vytýčený na deň
11.4. 2017 o 10.00 hod na Okresnom súde Žilina.
V Žiline, 13.3. 2017

Sudca: JUDr. Jaroslav Macek

Okresný súd Žilina dňa 13.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005961
Spisová značka: 7K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982, bytom Limbová
3054/1, 010 07 Žilina, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982, bytom Limbová 3054/1, 010 07
Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 10.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K005962
Spisová značka: 7K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Janček, nar. 24.06.1988, bytom Valča 573, 038 35
Valča, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vladimír Janček, nar. 24.06.1988, bytom Valča 573, 038 35 Valča.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vladimír Janček, nar. 24.06.1988, bytom Valča 573, 038 35 Valča.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 10.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K005963
Spisová značka: 2K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Miroslav Polonec, nar. 06.01.1967, bytom Žabokreky
65, 038 40 Žabokreky, (do 9.6.2016 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Polonec MIPO, s miestom
podnikania Žabokreky 65, 038 40 Žabokreky) o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie: Červenej armády 1, 036 01 Martin, za predbežného
správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Osobitnú pozornosť je pritom povinný venovať možným odporovateľným právnym úkonom dlžníka. O svojich
postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný
podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 13.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K005964
Spisová značka: 4K/22/2011
Okresný súd Žilina, v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Michal Štetina, nar. 22.12.1971,
bytom Na Hôrke 29, 010 03 Žilina, správca úpadcu: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036
01 Martin, IČO: 47 245 913.
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245
913.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
200/2011 Z.vydané
z. o Obchodnom
prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže
podaťSlovenskej
ten, v koho
neprospech
boloč.uznesenie
v lehotevestníku
15 dní od
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná,35
súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
Okresný súd Žilina dňa 13.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K005965
Spisová značka: 1K/3/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 1K/3/2017
PREDVOLANIE
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa:
VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava,
IČO: 43 904 505
dlžníka:
Zvolenská investičná s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 634 832,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 26. 4. 2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 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!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 10. 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

POUČENIE

Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie36predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1

JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 10. 3. 2017
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POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 13.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005966
Spisová značka: 8K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Edita Gerátová, nar. 31.05.1959, bytom 023 12
Svrčinovec 809, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Edita Gerátová, s miestom podnikania 023
12 Svrčinovec 809, IČO: 47 466 511, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Edita Gerátová, nar. 31.05.1959, bytom 023 12 Svrčinovec 809.
II. Ustanovuje správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok.
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. 8K/3/2017. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 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
<http://www.justice.gov.sk>, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je
potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 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
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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 13.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEVYLANT PLUS,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 959
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/61/2007 S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/61/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení podania.
1/ Správca zrušuje podanie uvedené ako „Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
majetku“ ktoré zverejnil v obchodnom vestníku č.190/2015 dňa 05.10.2015 opravený a upresnený v obchodnom
vestníku č.214/2015 dňa 06.11.2015 .
V danom prípade ide o zrušenie uvedené ako :
Typ súpisovej zložky majetku:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č.13186, k.ú. Prešov , C -KN parc.č.6209/20 o výmere 3.411 m2 zastavané plochy
a nádvoria, C-KN parc.č.6209/45 o výmere 101 m2- zastavané plochy a nádvoria, C-KNparc.č.6209/46 o výmere
780 m2- zastavané plochy a nádvoria , C-KN parc.č.6209/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7.821 m2
a stavby -výrobná hala súp.č.12634 postavenej na parc.č.6209/21.
Poznámka k doplneniu súpisu všeobecnej podstat.
Z pôvodných nehnuteľnosti zapísané na LV č.13186, k.ú. Prešov ,parcely registra „C“ v časti B / v poznámke a titul
nadobudnutie je uvedené R 766/2012- zápis G.P.č.230/2011.Od podanej žaloby na súd správcom dňa 3.9.2008 o
neúčinnosť právneho úkonu došlo k zmene parciel a výmery takto: z parc.č. 6209/20 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 4.292 m2, boli vytvorené parc. č.6209/45 o výmere 101 m2- zastavané plochy a nádvoria,
parc.č.6209/46 o výmere 780 m2- zastavané plochy a nádvoria a pôvodná parc.č.6209/20 o výmere 3411 m2.
Pôvodná parc.č.6209/21 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 7.821 m2 a stavby -výrobná hala súp.č.12634
ostali nezmenené. Teda od podania žaloby na súd dňa 3.9.2008 žalobcom JUDr.Michalom Jakubekom, správcom
úpadcu FEVYLANT PLUS, s.r.o. so sídlom Slovenská 5, 085 01 Bardejov IČO: 36 474 959 o neúčinnosť právneho
úkonu vedeného na Okresnom súde Prešov pod sp.zn.1 Cbi/16/2008, došlo k zmene niektorých parciel a tým aj
zmeny ich výmer. Na základe uvedeného správca doplňuje súpis majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku , tak ako je uvedený súčasný a reálny stav na LV č.13186 k.ú. Prešov.
Mena: Euro
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 564.296,62 eur.
Majetok inej osoby ako úpadcu Tretia osoba:
KOVLAN s.r.o.,so sídlom Ovocinárska 1945/3 , 08301 Sabinov, IČO: 43 881 921 .
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Na základe rozsudku Krajského súdu Prešov č.k.5 CoKR/2/2014 zo dňa 03.06.2015,ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.9.2015 ktorým súd vyslovil ,že prevody nehnuteľnosti zapísané na LV č. 13186 k.ú. Prešov na
základe príslušných zmlúv uvedených v rozsudku uzavreté medzi jednotlivými prevádzajúcimi a nadobúdateľmi sú
voči konkurzným veriteľom právne neúčinné.

Odôvodnenie oznámenia o zrušení podania:
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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1/Správca konkurzu FEVYLANT PLUS ,s.r.o. Slovenská 5, 08501 Bardejov ,IČO:36 474 959 v právnej veci
konkurzu vyhláseného Okresným súdom Prešov pod.sp.zn.1K/61/2007 poukazuje že na základe rozsudku
Krajského súdu Pešov č.k. 5 CoKR/2/2014 zo dňa 03.06.2015 o určenie neúčinnosti právneho úkonu, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.9.2015, prevody nehnuteľnosti zapísané na LV č.13186 k.ú. Prešov na základe
príslušných zmlúv uvedených v rozsudku medzi jednotlivými prevádzajúcimi a nadobudateľmi sú voči konkurzným
veriteľom neúčinné.
2/ V zmysle Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len ZKR)na základe rozhodnutia vyhotovil správca súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku a
tento zverejnil v obchodnom vestníku č.190/2015 dňa 05.10.2015 a opravený a upresnený v obchodnom vestníku
č.214/2015 dňa 06.11.2015.
3/ Najvyšší súd Slovenskej republiky sp.zn. 5Obdo/54/2015 zo dňa 28.09.2016, právoplatný 18.11.2016 v právnej
veci žalobcu JUDr. Michala Jakubek SKP úpadcu FEVYLANT PLUS, s.r.o. v konkurze , so sídlom Slovenská
5,085 01 Bardejov IČO: 36474959, zast. AK- Tarabčák s.r.o. so sídlom Hlavná 13,08001 Prešov,IČO:36859109
,proti žalovaným:1/ LANOFER,s.r.o.,so sídlom Prešov,IČO:36509019 zast. JUDr. Milošom Kaščákom advokátom,
so sídlom M.R.Štefánika 171 ,09301 Vranov n/T, 2/ Pavel Pagurko , nar.17.septembra 1957, bytom Jarková
71,0801 Sabinov-Orkucany, 3/ KOVLAN s.r.o. so sídlom Ovocinarska 1945/3A, 08301 Sabinov, IČO: 43881921,
žalovaní v 2/a3/ zast. JUDr.Dušanom Maruščákom, advokátom so sídlom Hrničiarska 1619/42, 09101 Stropkov
o určenie neúčinnosti právneho úkonu , vedenej na okresnom súde Prešov sp.zn. 1Cbi/16/2008, o dovolaní
žalovaných 2/a3/ proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 03.júna 2015, č.k. 5CoKR/2/2014-984 , takto
rozhodol :
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Prešove z 03.júna 2015, č.k. 5CoKR/2/2014 -984
zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.
4/ Na základe uvedeného rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pominuli dôvody zapísania v zmysle
§80 a násl.ZKR, ktoré boli správcom zapísané v súpise majetku ako majetok inej osoby ako úpadcu a to tretej
osoby na základe rozsudku Krajského súdu v Prešove z 03.júna 2015, č.k. 5CoKR/2/2014-984 správca zrušil
podanie uvedené ako „Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku“.,ktoré
zverejnil v obchodnom vestníku č.190/2015 dňa 05.10.2015 a opravený a upresnený v obchodnom vestníku
č.214/2015 dňa 06.11.2015 .
Vo Vranove nad Topľou 13.03.2017
JUDr.Michal Jakubek, správca

K005968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Liptajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 47/1, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2016 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Marianna Liptajová nar. 11.12.1978 bytom Školská 47/1 Oslany v súlade s
§ 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá
sa bude konať dňa 3.5.2017 /streda/ o 13,00 hodine v kancelárii správcu v Považskej Bystrici, Stred 60/55 s
nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze, prezentácia
2. Správa o činnosti správcu, stave konkurzného konania a majetku dlžníka
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods.1 ZKR
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu
s dokladom totožnosti.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K005969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DASKON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333/4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 591 041
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/79/2014 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/79/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
DASKON, s.r.o., so sídlom Vojenská 1333/4, 040 01 Košice, IČO: 36 591 041 oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova 8, 040 01 Košice v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K005970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zoran Palinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2012 S1407
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I
31K/4/2012
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Morochovič, správca konkurznej podstaty úpadcu PhDr. Zoran Palinský, nar. 13.3.1973, trvale bytom
Palárikova č. 5, 04001 Košice oznamuje v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že zapísal do zoznamu pohľadávok
nezabezpečené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávok: 7/2
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 81366 Bratislava
Celková prihlásená suma: 200 €
Dátum doručenia prihlášky: 9.3.2017

JUDr. Martin Morochovič, správca
PhDr. Zoran Palinský

K005971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paule Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Peňažná
pohľadávka

Spoluvlastnícky
podiel

peňažná pohľadávka vo výške 307,41 EUR - zrážka
zo mzdy úpadcu za 02/2017 vyplatená na bankový 1/1
účet zriadený správcom na účely konkurzu

Deň
Dôvod zapísania
zapísania

Súpisová
hodnota majetku
v EUR

Majetok
úpadcu
14.3.2017 podliehajúci
307,14 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 14.3.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Dušan Paule „v konkurze“

K005972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HERIMEX, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1274/151, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 618 667
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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 Banská Bystrica
1R/5/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 618 667, so sídlom na ulici Partizánska 1274/151 Žiar nad
Hronom
(ďalej len „Úpadca“)
Číslo konania:

1R 5/2013

Miesto konania: Československá obchodná banka, a.s., Medená ul. 22, 811 02 Bratislava,
Dátum konania: 8.3.2017 – písomné hlasovanie
Prítomní:
·
·
·

Československá obchodná banka, a.s. zast. poverený zamestnanec JUDr. Jana Pajtová
Československá obchodní banka, a.s. zast. Geško, Hulín a partneri s.r.o.
VB LEASING, spol. s r.o. zast. NOSKO&PARTNERS s.r.o.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Udelenie súhlasu k speňaženiu hnuteľných vecí
3. Záver
K bodu 1. - Otvorenie
V súlade s § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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. Na základe uvedeného predseda veriteľa výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. (ďalej aj len ako „Správca“) ako správca Úpadcu listom zo dňa
22.2.2017 požiadal Československú obchodnú banku, a.s. ako predsedu veriteľského výboru o udelenie súhlasu
speňažiť hnuteľné veci, a to súbor nábytku a zariadenia nachádzajúceho sa v areáli Belamo (súpis majetku
zverejnený v OV č. 106/2014 zo dňa 5.6.2014, K010632, poradové číslo 5.) s označením umiestnenia Zvolenská
cesta, Banská Bystrica, formou uzatvorenia Dohody o urovnaní podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov medzi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná
23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240 ako správcom úpadcu HERIMEX, s.r.o. „v
konkurze“ a spoločnosťou XAMER, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 22, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 23401/S, na základe ktorej Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k.s. odplatne prevedie vlastníckeho právo k hnuteľným veciam - súboru nábytku a zariadenia
úpadcu HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“ umiestneného Zvolenská cesta, Banská Bystrica, špecifikovaného v Súpise
majetku zverejnený v OV č. 106/2014 zo dňa 5.6.2014, K010632, poradové číslo 5.) spoločnosti XAMER, s.r.o. za
odplatu 160,00 EUR, splatnú pri podpise Dohody o urovnaní.
K bodu 2. - Udelenie súhlasu k speňaženiu hnuteľných vecí
ČSOB ako predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru e mailom zo dňa 1.3.2017 písomne
hlasovať o žiadosti Správcu zo dňa 22.2.2017. Na schválenie bolo predložené nasledovne:
Uznesenie č. 1:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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„Veriteľský výbor súhlasí s uzatvorením Dohody o urovnaní podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov medzi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná
23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240 ako správcom úpadcu HERIMEX, s.r.o. „v
konkurze“ a spoločnosťou XAMER, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 22, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 23401/S, na základe ktorej Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k.s. odplatne prevedie vlastníckeho právo k hnuteľným veciam - súboru nábytku a zariadenia
úpadcu HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“ umiestneného Zvolenská cesta, Banská Bystrica, špecifikovaného v Súpise
majetku zverejnený v OV č. 106/2014 zo dňa 5.6.2014, K010632, poradové číslo 5.) spoločnosti XAMER, s.r.o. za
odplatu 160,00 EUR, splatnú pri podpise Dohody o urovnaní.“
Výsledok hlasovania:
ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL: 1
Uznesenie: prijaté
Na základe e mailového hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZKR) schvaľuje súhlas s predajom v nasledovnom
znení:
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor súhlasí s uzatvorením Dohody o urovnaní podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov medzi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240 ako správcom úpadcu
HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“ a spoločnosťou XAMER, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 22, 974 01 Banská
Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 23401/S,
na základe ktorej Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. odplatne prevedie vlastníckeho právo
k hnuteľným veciam - súboru nábytku a zariadenia úpadcu HERIMEX, s.r.o. „v konkurze“ umiestneného
Zvolenská cesta, Banská Bystrica, špecifikovaného v Súpise majetku zverejnený v OV č. 106/2014 zo dňa
5.6.2014, K010632, poradové číslo 5.) spoločnosti XAMER, s.r.o. za odplatu 160,00 EUR, splatnú pri podpise
Dohody o urovnaní.“
K bodu 3. - Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu z druhého zasadnutia veriteľského
výboru podpíše a následne doručí správcovi a Okresnému súdu Banská Bystrica.
Československá obchodná banka, a.s.
JUDr. Jana Pajtová

K005973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Gardoš GAMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 288 826
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2014 s815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Marcel Gardoš, nar. 20. 01. 1957, podnikajúci pod obchodným menom
Marcel Gardoš GAMA s miestom podnikania A. Svianteka 13, 085 01 Bardejov, IČO: 14 288 826, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO: 215 759 v celkovej výške 80,00Eur.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K005974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Hagarová - RADES
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehotská 977/100, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 600 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K /24/2016 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu : Eva Hagarová, nar. 02.09.1970, bytom Lehotská
977/100, 972 71 Nováky, vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Eva Hagarová – RADES
s miestom podnikania Lehotská 977/100, 972 71 Nováky, IČO 41 600 096 oznamuje, že dňa 13.03.2017 bola do
kancelárie správcu, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, doručená prihláška pohľadávky veriteľa
ORAVA-MILK, záujmové združenie, 026 01 Leštiny 126, IČO 00614289 v celkovej sume 3501.-Eur. Pohľadávka
veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K005975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suja Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 845 / 27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1983
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej položky majetku: iná majetková hodnota - zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac január 2017 vo výške 281,28 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 281,28 Eur.
Dňa 03.03.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K005976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2016 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac február 2017 vo výške 438,12 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 438,12 Eur
Dňa 03.03.2017
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K005977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuljaková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Hanuljaková, nar. 30.05.1954, trvale bytom
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje bankový účet úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu: IBAN: SK44
1100 0000 0029 3116 9962, SWIFT: TATRSKBX.
Poučenie:
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
KASATKIN Recovery, k.s., správca
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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K005978
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Jančuška Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Šoltésovej 1672, 017 01
Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 13.05.1974 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault
Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie: Piaristická 21, 911 01 Trenčín
Sp. zn. správcu: 38K/68/2015 S 1433
k sp. zn.: 38K/68/2015
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu týmto zverejňuje v zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 98 ods. 1 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov po
speňažení všetkého majetku podliehajúceho konkurzu:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 3.563,08 EUR
Celová suma pohľadávok proti podstate: 1.368,77 EUR
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 2.194,31 EUR bol následne rozdelený medzi nezabezpečených
veriteľov nasledovným spôsobom:
Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznané pohľadávky veriteľov na vyplatenie zo pomer uspokojenia Suma na uspokojenie
všeobecnej podstaty
(%)
(3,84 %)

Veriteľ

1

Slovenská republika - Krajský
756,93 €
súd v Bratislave

1,32

29,04 €

20 965,74 €

36,66

804,38 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa,
35 470,66 €
a.s.

62,02

1 360,89 €

SPOLU

100,00

2 194,31 €

2 Sociálna poisťovňa, ústredie
3

57 193,33 €

Poučenie správcu:
Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento
doručil zástupcovi veriteľov. V zmysle § 101 ZKR určujem zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od zverejnenia návrhu
konečného výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej správcom neschváli,
predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie
a opätovné predloženie súdu na schválenie.

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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K005979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zoran Palinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2012 S1407
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
47

48

49

50

51

Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 25,56 €
Dlžník: Customer Center, s.r.o., IČO: 46984887, Záborského 45, 83103 Bratislava
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 09/2016
Súpisová hodnota majetku: 25,56 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 74,39 €
Dlžník: Customer Center, s.r.o., IČO: 46984887, Záborského 45, 83103 Bratislava
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 10/2016
Súpisová hodnota majetku: 74,39 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 155,73 €
Dlžník: Customer Center, s.r.o., IČO: 46984887, Záborského 45, 83103 Bratislava
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 11/2016
Súpisová hodnota majetku: 155,73 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 108,06 €
Dlžník: Customer Center, s.r.o., IČO: 46984887, Záborského 45, 83103 Bratislava
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 12/2016
Súpisová hodnota majetku: 108,06 €
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 246,01 €
Dlžník: Customer Center, s.r.o., IČO: 46984887, Záborského 45, 83103 Bratislava
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 1/2017
Súpisová hodnota majetku: 246,01 €

K005980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/82/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Antal, bytom Námestie 1. mája 461/9, 976
46 Valaská, nar.: 20.02.1985 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku
všeobecnej podstaty úpadcu:

Typ súpisovej zložky:

Hnuteľné veci

P. č.

Popis hnuteľnej veci

Stav opotreb.

Pribl. rok výroby

Súpisová hodnota

Poznámka

1

Motorové vozidlo Citroën XANTIA

použitá

1999

200,00 €

žiadna

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

48

Obchodný vestník 54/2017

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

13.03.2017
§ 67 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

V Banskej Bystrici, dňa 14.03.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K005981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Fečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2016 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za január 2017 vo výške: 629,00 €.
Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za február 2017 vo výške: 676,68 €.

K005982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šípoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5K/20/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/20/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ivan Šípoš (do 01.10.2015 podnikajúci pod
obchodným menom: Ivan Šípoš - AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE, s miestom podnikania: 034 83
Liptovská Teplá 309, IČO: 41420373) Sídlo/Bydlisko/Miesto podnikania dlžníka/Úpadcu: Liptovská Teplá 309, 034
83 Liptovská Teplá IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 26.04.1965 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, Sídlo kancelárie: D. Dlabača 28,
010 01 Žilina
Sp. zn. správcu: 5K/20/2016 S 1433
k sp. zn.: 5K/20/2016

Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota:
Popis: finančná hotovosť
Právny titul: finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname majetku
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.660,00 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Právny titul: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Celková suma: 663,88
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 663,88 EUR

K005983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ružena Agrikolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 3860/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU - oprava
V obchodnom vestníku zo dňa 07. 03. 2017 OV 46/2017 bol zverejnený návrh konenčého rozvrhu výťažku, v ktorom
došlo k chybe v počítaní. Týmto zverejňujeme opravené úplné znenie návrhu konečného rozvrhu výťažku.
V súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení platnom o účinnom v čase vyhlásenia
konkurzu (ďalej aj len „ZKR“) Vám týmto ako zástupcovi veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ružena
Agrikolová, nar. 31. 10. 1953, bytom Hodžova 3860/10, 036 01 Martin, ktorá sa vedie na Okresnom súde Žilina
pod č. k. 3K/13/2015, predkladáme nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej
podstaty úpadcu:

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
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Všeobecná časť

Okresný súd Žilina uznesením č. k. 3K/13/2015 zo dňa 19. 10. 2015 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Ing.
Ružena Agrikolová, nar. 31. 10. 1953, bytom Hodžova 3860/10, 036 01 Martin (ďalej len „úpadca“) a ustanovil za
správcu konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, S1546, so sídlom Podzávoz 302, 022 01 Čadca (teraz ul.
Slobody 43, 022 01 Čadca) (ďalej len „správca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2015
dňa 26. 10. 2015.

MAJETOK ÚPADCU:

V zákonom stanovenej lehote vyhotovil správca dňa 28. 12. 2015 súpis majetku v súlade s § 76 a nasl. ZKR, a to na
základe zoznamu majetku predloženého úpadcom, pričom súpis majetku všeobecnej podstaty pozostával z 1
súpisových zložiek majetku, a to nasledujúco:

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
p.
Súpisová
Popis majetku
č.
hodnota
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi, Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, právny titul: nespotrebovaný
1. preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
663,88 EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 250/2015 zo dňa 31. 12. 2015.

Okresný súd Žilina vyplatil úpadcovi k rukám správcu nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu na základe uznesenia, a to vo výške 663,88 EUR, ktorý bol správcovi vyplatený
prostredníctvom učtárne Okresného súdu Žilina.

Listom zo dňa 29. 10. 2015 správca vyzval Sociálnu poisťovňu – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
na vykonávanie zrážok z príjmu úpadcu v súlade s § 276 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov a zároveň Sociálnu poisťovňu – ústredie, ako platiteľa časti príjmu vyzval na
posielanie časti príjmu, ktorá je postihnuteľná výkonom rozhodnutia, priamo na konkurzný účet úpadcu.

Úpadca sa stal účastníkom dedičského konania na základe, ktorého pribudla do konkurznej podstaty pohľadávka
vyplývajúca z dedičstva vo výške 4.000,-€. Dlžníkom predmetnej pohľadávky sa stala Lucia Agrikolová, rod.
Agrikolová, nar. 23. 06. 1982, bytom Pezinok, 1. Mája 1234/39. Osvedčenie o dedičstve zo dňa 7.10.2016 číslo
konania súdu 17 D 484/2015, spisová značka notára Dnot 218/2015 je súčasťou správcovského spisu. Dlžník
predmetnú pohľadávky po výzve správcu uhradil.

Na základe vyššie uvedených skutočností správca doplnil súpis všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné súpisové
zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis majetku podstát úpadcu:
p.
Súpisová
Popis majetku
č.
hodnota
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
2.
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 12/2015-02/2016
148,30 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
3.
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 03/2016
74,57EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: JUDr. Margita Rojčeková, exekútor, právny titul: preplatok z exekučného konania EX
4.
112,77 EUR
625/04
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
5.
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 4 – 9/2016
447,42 EUR
6. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Lucia Agrikolová, právny titul: osvedčenie o dedičstve 17 D 484/2015
4.000 EUR
7. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
223,71 EUR
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 10-12/2016
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
8.
74,57 EUR
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 1/2017

Doplnenia súpisov všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 66/2016 zo dňa 07. 04. 2016,
OV 193/2016 zo dňa 07. 10. 2016, OV 197/2016 zo dňa 13. 10. 2016, OV 23/2017 zo dňa 02. 02. 2017.

Speňažovanie všeobecnej podstaty

Speňažovanie súpisu všeobecnej podstaty bolo vykonané správcom v súlade s § 91 ZKR a to:
- zabezpečením a prijímaním plnení z úpadcových peňažných pohľadávok, čím správca získal peňažné prostriedky
v celkovej výške 5.745,22 EUR.

Pohľadávky proti podstate

V súvislosti so správou a speňažovaním majetku vznikali počas konkurzu pohľadávky proti podstate, ktoré boli
priebežne uhrádzané (poštovné, bankové poplatky a iné hotové výdavky).

Po náležitom a odbornom preskúmaní vzniknutých a uplatňovaných pohľadávok proti podstate boli tieto priradené
k jednotlivým zložkám majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v súlade s § 87 a násl. ZKR.

Dňa 25. 01. 2017 správa v zmysle § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením konečného rozvrhu z výťažku zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV 20/2017 zo dňa 30. 01. 2017.

Správca teda v priebehu konkurzu uhradil a zaradil k majetku všeobecnej podstaty nasledovné pohľadávky
proti podstate:
ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE
poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate
§ 87 ods. 1
Paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
písm. a) ZKR

suma

uhradené neuhradené

663,88 € 663,88 € 00,00 €
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§ 87 ods. 1 Služby spojené s ukončením konkurzného konania (bankové poplatky, poštovné, poplatky
písm. c) ZKR za poukazovanie platieb)
50,00 €
§ 87 ods. 1
Poštovné
78,40 €
písm. c) ZKR
§ 87 ods. 1
Poplatky za vedenie konkurzného účtu úpadcu
89,26 €
písm. c) ZKR
§ 87 ods. 1 Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania –
50,00 €
písm. c) ZKR kancelárske potreby
Súdny poplatok v zmysle položky 5 písm. d) prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
§ 87 ods. 1
poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zo
písm. a) ZKR
11,00 €
všeobecnej podstaty
§ 87 ods. 1
Cestovné náklady správcu
97,36 €
písm. c) ZKR
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku zo mzdy, podľa § 17, ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., vo
48,43 €
písm. a) ZKR výške 5 %
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku pohľadávky dedičstva, podľa § 17, ods. 2 vyhlášky č. 665/2005
200,00 €
písm. a) ZKR Z. z., vo výške 5 %
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku pohľadávky exekútora JUDr. Margita Rojček, podľa § 17, ods. 2
písm. a) ZKR vyhlášky č. 665/2005 Z. z., vo výške 5 %
5,64 €
§ 87 ods. 1
Celková Odmena správcu z výťažku 254,07 €
písm. a) ZKR
1 291,99
SPOLU
€

0,00 €

50,00 €

0,00 €

78,40 €

89,26 €

0,00 €

0,00 €

50,00 €

0,00 €

11,00€

0,00 €

97,36 €

0,00 €

48,43 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

5,64 €

753,14 € 538,85 €

Celková výška vzniknutých a priradených pohľadávok proti podstate činí sumu vo výške 1291,99 €.

II.
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Celková suma čistého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty učená na uspokojovanie
nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 4.453,23 EUR. Táto suma vznikla po odpočítaní
pohľadávok proti podstate priradených a uspokojených z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu.

Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov sme rozdelili medzi nezabezpečených veriteľov
nasledovným spôsobom:

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznané pohľadávky
Veriteľ
všeobecnej podstaty
SR – Krajský súd v
1.
1.414,84 €
Bratislave
Slovenská konsolidačná, a.
2.
13 318,82 €
s.
3. Mesto Martin
33,18 €
4. SR – Daňový úrad Žilina 321,64 €
5. RECLAIM, a. s.
10 505,55 €
6. POHOTOVOSŤ, s. r. o.
983 €
GENERAL FACTORING,
7.
23 726,76 €
a. s.
EOS KSI Slovensko, s. r.
8.
25 152,79 €
o.
9. ČSOB, a. s.
250,77 €
10. Mgr. Janka Zambojová
27 052,27 €

veriteľov

na

vyplatenie

zo pomer
(%)

uspokojenia Suma na uspokojenie (---%)

1,38

61,29 €

12,96

577,02 €

0,03
0,31
10,22
0,96

1,44 €
13,93 €
455,14 €
42,59 €

23,08

1027,93 €

24,47

1 089,71 €

0,24
26,32

10,86 €
1172 €
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30,46 €

0,03

Deň vydania: 17.03.2017
1,32 €

III.
Záver
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na schválenie predloženého
návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorá začne plynúť odo dňa
zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej
správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho
vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
Imrich Šimulák - správca

K005984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Šmigura– JARO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 56, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2013 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca JUDr. Zuzana Szabóová požiadal listom zo dňa 24.08.2016 zástupcu veriteľov Slovenskú konsolidačnú,
a.s. v zmysle ustanovení § 81 ods.1 ZKR ako príslušný orgán, o uloženie záväzného pokynu- Súhlas s vylúčením
majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v OV 167/2013.
Listom zn. 180495/OSP I./2016 zo dňa 8.9.2016 Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
ako príslušný orgán, zástupca veriteľov úpadcu Ing. Jaroslav Šmigura- JARO v zmysle § 81 ods.1 ZKR uložil
záväzný pokyn správcovi súhlas s vylúčením majetku Registračná pokladňa zn. EURO 2000 Alfa, rok výroby
2010 v súpisovej hodnote 150€ zo súpisu majetkových podstát zverejneného v OV 167/2013 dňa 30.08.2013.
V zmysle uvedeného záväzného pokynu správca zverejňuje vylúčenie predmetného majetku zo súpisu majetkových
podstát úpadcu Ing. Jaroslav Šmigura - JARO v konkurze vedenom na OS Nitra pod č .k. 31K/16/2013.

V Nových Zámkoch 13.03.2017
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K005985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bojsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 5, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu Silvia Bojsová, nar. 01.03.1973, Tulipánová 5, Michalovce,
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty a to nasledovne:
Typ súpisovej zložky majetku:
1. Peňažná pohľadávka
Suma: 663,88 €
Právny dôvod vzniku: preddavok zložený navrhovateľom
Súpisová hodnota : 663,88 €
Deň zápisu : 13.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu : podľa ust. § 67 ods. 1 písm. d) ZKR

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K005986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bojsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 5, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu Silvia Bojsová, nar. 01.03.1973, Tulipánová 5, Michalovce,
zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., a to nasledovne:
Typ súpisovej zložky majetku:
1. Byt
evidovaný na: LV: č. 6562, okres Michalovce, obec Michalovce, k. ú. Stráňany
dvojizbový byt č. 1, nachádzajúci sa na 8 poschodí bytového domu, vo vchode č. 5
súpisová hodnota celého bytu: 30.700 €
vlastnícky vzťah úpadcu: byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Silvie Bojsovej a Stanislava Bojsu
Deň zápisu : 13.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu : podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca
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K005987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelemenová Sylvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gregorovej 3142 / 8, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/40/2016 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca úpadcu: Sylvia Kelemenová, nar. 13.04.1975, bytom Gregorovej 3142/8, 821
03 Bratislava, občan SR, 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:
Súpisová zložka majetku č. 9
Druh: iná majetková hodnota; Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 02/2017; Zamestnávateľ: BANCHEM
s.r.o., IČO: 36 227 901, Rybný trh 332/9, Dunajská Streda; Právny dôvod: Pracovná zmluva zo dňa 11.12.2015;
Suma zapisovaného majetku: 75,23 EUR; Dôvod zapísania majetku do súpisu: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Deň
zapísania majetku do súpisu: 14.03.2017.
V Bratislave dňa 14.03.2017
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K005988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Ďuráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 73/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 73/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Položka súpisu druh
5

motorové vozidlo

hodnota podstata

Škoda Praktik 61, BA skriňová karoséria, modrá farba, WIN : TMBTB86Y423536289, EČV LC
575CF

900 €

Vo Zvolene 14.3.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková
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K005989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILOINVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26 / 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 780
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/50/2014 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/50/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov
Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov v konkurznom konaní úpadcu : SILOINVEST s.r.o., IČO: 31 732 780,
sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov (ďalej aj ako „úpadca“)
Dátum a čas konania : 03.03.2017
Miesto konania :

Festivalové námestie č.1, 041 84 Košice
Program :
Rozhodovanie o súhlase zástupcu veriteľov na predaj
majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu : Renault KANGOO 1,5 DCI, EČ :
TV223CH a uloženie záväzného pokynu správcovi konkurznej podstaty
Prítomní :
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, sídlom Ul. 29. augusta
8 – 10, 813 63 Bratislava (ďalej aj ako „zástupca veriteľov“), splnomocnený zástupca a
JUDr. Viera Luptáková, správca konkurznej podstaty Úpadcu

Táto zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov predstavuje písomný záznam
veriteľov konanom dňa 03.03.2017 na adrese pobočky zástupcu veriteľov.

o zasadnutí

zástupcu

Prítomní: Zástupca veriteľov zastúpený JUDr. Silviou Lévayovou a JUDr. Viera Luptáková, správca konkurznej
podstaty Úpadcu
Zástupca veriteľov na základe úradného záznamu zo dňa 24.02.2017, o vyhodnotení ponúk doručených v rámci 4.
kola verejného ponukového konania na odpredaj majetku - súpisovej zložky č. 12. všeobecnej podstaty, motorového
vozidla Renault KANGOO 1,5 DCI, rok výroby 2008, VIN : VF1KC1EVF39640940, EČ : TV223CH, súpisová
hodnota : 4 400,00 €,
prijal nasledovné uznesenie :
„Zástupca veriteľov v konkurznom konaní sp.zn. 30K/50/2014, úpadcu : SILOINVEST s.r.o., IČO: 31 732
780, sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov udeľuje správcovi konkurznej podstaty súhlas na odpredaj
majetku úpadcu, súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 12, motorové vozidlo Renault KANGOO
1,5 DCI, rok výroby 2008, VIN : VF1KC1EVF39640940, EČ : TV223CH , súpisová hodnota 4 400,00 € za
ponúknutú kúpnu cenu 1.000,00 EUR vrátane DPH úspešnému záujemcovi : PINGUIN REAL, s.r.o., IČO :
46 581 642, so sídlom Garbiarska 11, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, Odd. : Sro, Vložka : 30006/V. Kúpna cena je splatná ku dňu podpisu kúpnej zmluvy a kupujúci nadobudne
vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.
Správca konkurznej podstaty bude informovať zástupcu veriteľov po uzavretí kúpnej zmluvy o tejto
skutočnosti bezodkladne.
Správca zabezpečí vrátenie zloženej zábezpeky neúspešným záujemcom bezodkladne.
V Košiciach, dňa 03.03.2017
Zástupca veriteľov
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-----------------------------------Sociálna
odbor
splnomocnený zástupca na základe poverenia

poisťovňa

ústredie,
pohľadávok

K005990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OV – Tip, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 819 000
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2016, S1455
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto ako súdom ustanovený správca majetku úpadcu OV – Tip, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO:
36 819 000 v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zverejňujem zapísanie nasledujúcej pohľadávky, doručenej správcovi po uplynutí zákonom stanovenej 45 dňovej
lehoty od vyhlásenia konkurzu, do zoznamu pohľadávok:

·

Názov veriteľa

Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270

·

Prihlásená suma

3.438,57 Eur

IKORE, k.s.
správca

K005991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Patrick
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3019 / 36, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2015 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06 Bratislava, nar. 11.05.1969 nasledujúce doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky
1

Dôvod
zápisu Dátum
zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu
suma
majetku
majetku
v banke
Zrážky zo mzdy úpadcu podľa
§ 67 odsek 1
14. marca 2017 § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005
písm. b) ZKR
3.239,16 €
Z.z.

Číslo účtu

Mena Banka

IBAN:
SK64
mBank
S.A.,
8360 5207 0042 EUR pobočka zahraničnej
0528 8616
banky

V Bratislave, dňa 14. marca 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K005992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Otgontamir Srbecká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macov 64, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
č. 12: Iná majetková hodnota vo výške 131,66 EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú časť zo mzdy úpadcu Ing.
Otgontamir Srbecká za Február 2017 podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava. Deň zápisu: 09.03.2017.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K005993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.03.2017

Okresný súd Košice I
32K/35/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

Súpisová hodnota

Peňažná pohľadávka z pracovného pomeru-zrážka zo mzdy za mesiac
Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý
14.3.2017
74,17-€
február v rozsahu podliehajúcom konkurzu
po vyhlásení konkurzu
Peňažná pohľadávka z výsluhového dôchodku za mesiac február - v
Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý
19.
14.3.2017
190,94-€
rozsahu podliehajúcom konkurzu
po vyhlásení konkurzu
18.

K005994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Elena Srnánková "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adamovské Kochanovce 211, 913 05 Adamovské Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1962
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/57/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/57/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. popis

stav

súp. hodnota

1.

TN 362CM, rok. výroby:2007

2 500.00 €

Osobné motorové vozidlo - ŠKODA FABIA Ambiente

suma výťažku

Zrážky z príjmu
por.č.

označenie

DÁTUM

1

Zrážky z príjmu za 01/2017

27.2.2017

SUMA
520.86 €

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu
por.č.

označenie

DÁTUM

1

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu

30.9.2016

SUMA
663.88 €

Iné majetkové hodnoty
por.č.

označenie

DÁTUM

1

finančná hotovosť ku dňu vyhlásenia konkurzu

27.2.2017

SUMA
1 626.20 €

LICITOR recovery, k.s., Správca
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K005995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zmeko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 5183, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 54 Trnava, konajúci
štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správcom úpadcu: Pavol Zmeko,
nar. 24.09.1971, Banka 5183, 921 01, v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v
pondelok, dňa 03.04.2017 o 10:00 hod. v Bratislave, na Cintorínskej 22, /kancelária správcu JUDr.
Vojtech Agner/, s nasledovným programom.
1.
2.
3.
4.

Prezentácia, otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne
Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti. Splnomocnení zástupcovia veriteľov
predložia splnomocnenie na konanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Trnave dňa 14.03.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca úpadcu

K005996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Elena Srnánková "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adamovské Kochanovce 211, 913 05 Adamovské Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1962
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/57/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/57/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, správca úpadcu: Ing.
Elena Srnánková, nar. 30.10.1962, bytom Adamovské Kochanovce 211, 913 05 Adamovské Kochanovce,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 02.05.2017 o 14:00 hod. v sídle správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Pri zisťovaní účasti, veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LICITOR recovery, k.s., správca

K005997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šteiniger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 125, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1987
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/1/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina správca úpadcu: Tomáš Šteiniger, nar. 20.03.1987,
bytom Čierne 125, 023 13 Čierne, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
v správcovskej kancelárii na adrese: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:30hod. do 12:00hod. a od 12:30hod. do 15:00hod.Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

SKP, k.s. správca

K005998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 76 a nasl. ZKR)
úpadca: Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom podnikania Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 521
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spisová značka: 2K/93/2016, správca: KASATKIN Recovery, k.s.
Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová hodnota

Hodnota
zapisovaného
Dôvod
majetku
zapísania
stanovená
majetku
vlastným
odhadom správcu
v EUR

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

1

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6815 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: byt č. 7, ktorý sa
nachádza na ulici Medená, Banská Bystrica, Slovenská republika, v
podkroví, vchod č. 12 v stavbe so súpisným číslom 14282, postavenej
na pozemku registra "C" KN s parcelným číslom 3681/291 o výmere
414 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, so
spoluvlastníckym podielom o veľkosti 23612/135042 na spoločných
častiach, spoločných zariadeniach domu a k pozemku

1/1

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

120 000 €

2

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6814 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: nebytový priestor č.12 3 - garážové státie, ktorý sa nachádza na ulici Medená, Banská
Bystrica, Slovenská republika, v suteréne, vchod č. 10 v stavbe so
súpisným číslom 14281, postavenej na pozemku registra "C" KN s
parcelným číslom 3681/292 o výmere 411 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, so spoluvlastníckym podielom o veľkosti
14421/131978 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu
a k pozemku

1/9

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

5 000 €

3

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6815 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: nebytový priestor č. 12
-3 garážové státie, ktorý sa nachádza na ulici Medená, Banská
Bystrica, Slovenská republika, v suteréne, vchod č. 12 v stavbe so
súpisným číslom 14282, postavenej na pozemku registra "C" KN s
parcelným číslom 3681/291 o výmere 414 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, so spoluvlastníckym podielom o veľkosti
14421/135042 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu
a k pozemku

2/9

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

10 000 €

4

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6816 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: pozemok registra "C" KN
s parcelným číslom 3681/286 o výmere 2206 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria

3/80

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

0€

Deň
Spoluvlastnícky
zapísania
podiel úpadcu
majetku
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5

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6816 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: pozemok registra "C" KN
s parcelným číslom 3681/286 o výmere 2206 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria

1/80

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

0€

6

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6816 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: pozemok registra "C" KN
s parcelným číslom 3681/286 o výmere 2206 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria

1/80

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

0€

7

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6816 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: pozemok registra "C" KN
s parcelným číslom 3681/286 o výmere 2206 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria

1/80

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

0€

8

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 7115 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: pozemok registra "C" KN
s parcelným číslom 3681/393 o výmere 324 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria

1/24

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

1 500 €

9

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 7115 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň: pozemok registra "C" KN
s parcelným číslom 3681/393 o výmere 324 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria

1/24

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

1 500 €
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hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo Nissan Maxima QX 3.0, VIN:
JN1CCUA33U0081162, rok výroby: 2003, stav opotrebovanosti:
primeraný veku

1/1

Deň vydania: 17.03.2017

§ 67 ods.1
09.03.2017 písm. a)
ZKR

500 €

KASATKIN Recovery, k. s., správca

K005999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šteiniger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 125, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1987
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/1/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Tomáš Šteiniger, nar.
20.03.1987, bytom Čierne 125, 023 13 Čierne (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu
Žilina zo dňa 06.03.2017, sp. zn. 5K/1/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.03.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz úpadcu. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej 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: SKP, k.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania
1K/5/2017. 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). 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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). 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 uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy
sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Tomáš Šteiniger, born 20.03.1987, bytom Čierne 125, 023 13 Čierne, (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, No. 5K/1/2017 dated on
6th of March 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published on 14th of March 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act
No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "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 in one
copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Slovakia. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina, Slovak
Republic, to the No. 5K/1/2017. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights
pertaining to registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c)
legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum
of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating
the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In
the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be
divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim
is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the
exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or
published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be
determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right
must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45
days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is
assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his
security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor,
who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine
his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business
Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period
to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions
were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will
notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the
bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period
for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter,
to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into
consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is
aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt
about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak
Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Žiline, dňa 14.03.2017
In Žilina, 14th of March 2017

SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee
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K006000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
Ferrara s.r.o., IČO: 45 298 386, Jantárová 30, 040 01 Košice,
spisová značka: 32K/23/2016, Okresný súd Košice I., konanej dňa 13.03.2017 o 14:30 hod. v kancelárii
správcu JUDr. Andrey Havlátovej Rajczyovej na adrese Žižkova 6, 040 01 Košice, 2.poschodie

Dátum: 13.03.2017 o 14:30 hod.
Miesto: kancelária správcu JUDr. Andrey Havlátovej Rajczyovej, Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská
republika

Zoznam prítomných :

-

484

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

-

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874

-

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová , správca

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru :
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1. Voľba predsedu veriteľského výboru.
2. Záver.

1. Voľba predsedu veriteľského výboru :

Prvé zasadnutie veriteľského výboru úpadcu zvolal správca, ktorý oboznámil prítomných veriteľov,
veriteľského výboru s navrhovaným programom zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že :
·
·

t. j. členov

na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní traja z troch členov veriteľského výboru
veriteľský výbor je uznášaniaschopný

Následne sa pristúpilo k 1. bodu programu schôdze a správca požiadal prítomných členov
veriteľského výboru o podanie návrhu na zvolenie predsedu veriteľského výboru. Členovia veriteľského
výboru navrhli na predsedu veriteľského výboru veriteľa : Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za :

100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Proti:

0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Zdržal sa:

0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Za predsedu veriteľského výboru bol jednomyseľne zvolený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.

2. Záver :

Predseda veriteľského výboru 1. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Košiciach dňa 13.03.2017.
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Správca :

___________________________________
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová

Predseda veriteľského výboru :

–––––––––––––––––––––––––––––
Slovenská konsolidačná, a.s.

K006001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 101% spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 44, Poprad 058 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 44,
058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov, spisová značka
2K/38/2013, týmto v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná a.s., vyhlasuje štvrté kolo ponukového konania na spoločný predaj súpisových zložiek majetku, súboru
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR číslo OV 31/2016 dňa 16.02.2016, (K003258) a
súpisových zložiek č. 2 až 130 patriacich do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 31/2016 dňa 16.02.2016, (K003260).
Podmienky ponukového konania: Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku (ďalej aj „časť podniku“)
musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú
záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu 101% spol. s r.o.
v konkurze, JUDr. Slavomírovi Dubjelovi, správca so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov tak, aby do kancelárie
správcu boli doručené najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Úspešným záujemcom na uzavretie zmluvy o predaju časti podniku bude ten záujemca, ktorý predloží najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu za časť podniku.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) Minimálna kúpna cena za časť podniku nie je určená. Kúpnou cenou bude najvyššia ponúknutá kúpna cena
odsúhlasená príslušným orgánom;
b) Zloženie zábezpeky záujemcom vo výške 10% navrhovanej kúpnej ceny na správcovský účet vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 6353 6702, SWIFT: GIBASKBX.
c) Okrem uvedenia ponuky na kúpu časť podniku aj vyhlásenie, že má záujem o kúpu časti podniku tak, ako je
uvedené v súpise všeobecnej podstaty, oznam zverejnený v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 31/2016
(K003258) dňa 16.02.2016 a ako je uvedené v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., oznam zverejnený v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 31/2016 (K0032600) dňa
16.02.2016.
d) Potvrdenie o zložení zábezpeky v požadovanej výške.
e) U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu.
f) Záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
g) Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.
h) Záväzná ponuka záujemcu musí smerovať na odkúpenie celého súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí. Nie je
možný odpredaj jednotlivých súpisových zložiek majetku.
ch) Úspešný záujemca, s ktorým uzavrie správca majetku úpadcu kúpnu zmluvu, kupuje majetok tak ako „stojí a
leží" a v stave v akom sa v súčasnosti nachádza.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným záujemcom
správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej bude ponúkaná kúpna cena
za odkúpenie časti podniku najvyššia. Uzavretie zmluvy o predaji časti podniku s úspešným záujemcom podlieha
schváleniu zo strany príslušného orgánu, ktorým je zástupca veriteľov a zabezpečený veriteľ Slovenská
konsolidačná, a.s..
Správca umožní dve ohliadky speňažovanej časti podniku a to v Poprade na adrese Sobotské námestie, dňa
31.3.2017 o 16:00 hod. a 3.4.2017 o 13:00 hod., pričom za účelom ohliadky je nutné vopred kontaktovať správcu
e-mailom na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.
V Prešove dňa 14.3.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K006002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašicová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovce 190, 908 48 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 54 Trnava, konajúci
prostredníctvom štatutárneho orgánu - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správcom úpadcu:
Ľubica Vašicová, nar. 26.05.1988, Dubovce 190, Dubovce, v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá
sa bude konať v pondelok , dňa 03.04.2017 o 10:30 hod. v Bratislave, na Cintorínskej 22, /kancelária
správcu JUDr. Vojtech Agner/, s nasledovným programom.
1.
2.
3.
4.

Prezentácia, otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne
Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti. Splnomocnení zástupcovia veriteľov
predložia splnomocnenie na konanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Trnave dňa 14.03.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca úpadcu

K006003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY - Všeobecná úverová banka, a.s.

(vyhotovený v zmysle ust. § 76 a nasl. ZKR)

úpadca: Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom podnikania Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 521
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spisová značka: 2K/93/2016, správca: KASATKIN Recovery, k.s.

Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová hodnota

Hodnota
Osoba, v
zapisovaného
prospech
Deň
Dôvod Poznámka
majetku
Spoluvlastnícky
ktorej
zapísania zapísania o spornom
stanovená
podiel úpadcu
pochybnosti
majetku
majetku
zápise
vlastným
sporného
odhadom
zápisu svedčia
správcu v EUR

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

1

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č.
6814 v katastri nehnuteľností Slovenskej
republiky, vedenom Okresným úradom Banská
Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne
územie Radvaň: byt č. 14, ktorý sa nachádza
na ulici Medená, Banská Bystrica, Slovenská
republika, na prízemí, vchod č. 10 v stavbe so
súpisným číslom 14281, postavenej na
pozemku registra "C" KN s parcelným číslom
3681/292 o výmere 411 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, so
spoluvlastníckym podielom o veľkosti
15589/131978 na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach domu a k pozemku

1/1

§ 67 ods.
09.03.2017 1 písm. a)
ZKR

nie je

nie je

100 000 €

2

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č.
6816 v katastri nehnuteľností Slovenskej
republiky, vedenom Okresným úradom Banská
Bystrica, Katastrálny odbor, okres Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne
územie Radvaň: pozemok registra "C" KN s
parcelným číslom 3681/286 o výmere 2206
m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria

1/80

§ 67 ods.
09.03.2017 1 písm. a)
ZKR

nie je

nie je

0€

Zabezpečovacie právo

Veriteľ

Výška
Opis zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej
pohľadávky

Opis zabezpečovacieho práva

Odkaz na
príslušný zápis
v zozname
pohľadávok
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Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo, deň vzniku:
Všeobecná
03.09.2008, deň registrácie: -, čas registrácie: -, poradie
úverová banka,
zabezpečovacieho práva: zabezpečovacie právo prvé v
Pohľadávka vznikla na základe
a.s.; skrátený
poradí, poradie sa riadi dňom vzniku, právny dôvod vzniku
poskytnutého úveru zo Zmluvy o
názov: VÚB, a.s.,
zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného
financovaní bývania reg. č.:
201 633,88 €
so sídlom Mlynské
práva k nehnuteľnosti reg. číslo: 001/124630/08-001/000
001/124630/08-001/000 zo dňa
nivy 1, 829 90
zo dňa 12.08.2008 vrátane neskošiho dodatku zo dňa
09.07.2007 vrátane VOP
Bratislava, IČO: 31
02.09.2008. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra
320 155
nehnuteľností, číslo vkladu V 5091/2008, vklad povolený
dňa 03.09.2008

14

KASATKIN Recovery, k. s., správca

K006004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Halász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 67, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1983
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu Zoltán Halász, nar.: 27.08.1983, bytom Nábrežná 67, 940 02 Nové
Zámky, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená
prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane
príslušenstva: pod por. č. 1): 1 318,88 €, titulom: Zmluva o spotrebiteľskom úvere č. 611770248 zo dňa 13.04.2015,
poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 32..
iTRUSTee Recovery, k.s. - správca úpadcu

K006005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Možná, rod. Jurášeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzulucká 680/17, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 223 551
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/54/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/54/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu: Slávka Možná, rod. Jurášeková, nar. 25.09.1976,
bytom Obecná 18/11, 044 10 Geča, (od 09.11.2016 bytom Buzulucká 680/17, Košice - Dargovských hrdinov)
nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·

pohľadávka veriteľa Tomáš Možný, nar. 28.03.1995, bytom Geča, Obecná ul. č. 18/11, prihlásená
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.145,21 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K006006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Milan Polončák, PhD. správca konkurznej podstaty úpadcu SSIM, a. s. Košice, so sídlom Zbrojničná 12, 040
01, IČO: 31 702 627, zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10 mája 2017 o 14. 00
hod. v kancelárskych priestoroch na Vojenskej ulici č. 12 v Košiciach.
Program schôdze:
Otvorenie, prezentácia, správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, rozhodovanie o výmene správcu
v zmysle § 36 „ZKR“, voľba členov veriteľského výboru, rôzne, záver.
Pri prezentácii predložia veriteľa doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K006007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
4K/11/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), IČO: 36 381 250, Okružná 3239, 900
01 Modra, v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Súpisová hodnota majetku: 652,40 EUR

Opis súpisovej zložky majetku: nájomné za január 2017 uhradené nájomcom za prenájom motorových vozidiel vo
vlastníctve úpadcu
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Celková suma a mena: 1.310,00 EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.310,00 EUR

V Žiline dňa 14.03.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K006008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hlaváčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 3497/12, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1970
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/48/2016 S1685
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/48/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Trnavský správcovský dom, k.s., správca úpadcu – Jana Hlaváčová, nar. 10.08.1970, trvale bytom: Kúpeľná
3497/12, 921 01 Piešťany, občan SR, č.k. 36K/48/2016, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávok na bankový účet vedený vo Fio banke, a.s., pod č.ú. (IBAN kód) SK49 8330 0000 0021 0118 3335,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K006009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ:
Sídlo:

AUTOTRANSPORT, s.r.o.
Jilemnického 4, Prešov, Slovenská republika

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

10.073,73 eur
1
13.03.2017
neuplatnené
423
14.03.2017

JUDr.Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K006010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze, Popradská 68, 040 11 Košice, IČO:
36 604 933 týmto zverejňuje záväzný pokyn, ktorý mu udelil zabezpečený veriteľ VOLKSWAGEN Finančné služby
Slovensko s.r.o. ohľadom súpisu jeho oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 148/2016 dňa 02.08.2016.
Záväzný pokyn bol do kancelárie správcu doručený dňa 13.03.2017.
„V súlade s výsledkami piateho kola ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. týmto zabezpečený veriteľ určuje, že na
ponuku záujemcu LEDO SK s.r.o. sa neprihliada, nakoľko neboli splnené všetky podmienky ponukového konania.

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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Správcovi majetku úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze, ktorým je JUDr. Marek Radačovský, príslušný orgán ukladá,
aby v súlade s podmienkami ponukového konania vyzval úspešného záujemcu EKOVIZ INTERNATIONAL, SE,
Špitálska 6, Prešov, IČO: 46 281 738 na uzavretie kúpnej zmluvy a následne aby v mene tretej osoby, obchodnej
spoločnosti TOFÉ, spol. s r.o. s týmto záujemcom uzavrel kúpnu zmluvu, na základe ktorej bude na úspešného
záujemcu EKOVIZ INTERNATIONAL, SE prevedený nehnuteľný majetok, ktorý tvoria pozemky a stavby zapísané
v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa (OV č. 148/2016) a to za kúpnu cenu 234.100 €.“
V Košiciach, dňa 13.03.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K006011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Faturová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 24, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2017 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Štefan Krnáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Faturová, nar. 24.11.1977, bytom Smreková 24,
010 07 Žilina , týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica v
úradných hodinách počas pracovných dní od 7:00 hod. do 13:00 hod., alebo v inom čase podľa dohody.Termín je
potrebné dohodnúť na tel. č.: 0948 497 580 alebo prostredníctvom emailu na info@bankrotujem.sk.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K006012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice ako správca majetku
úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze, so sídlom Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 36 604 933 podľa ustanovenia § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.03.2017 boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky
prihlásené v kancelárii správcu v predmetnej konkurznej veci po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok:
Veriteľ: FYTOSTAR, s.r.o., Bardejovská 44, Prešov 080 01, IČO: 36 477 095
Celková prihlásená suma: 8.839,07 €

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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Dátum prihlásenia pohľadávky: 13.03.2017
Poradie: Iná pohľadávka
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Kúpna zmluva o predaji pšenice, platobný rozkaz OS Košice I, č.k.
28Rob/51/2014 – 17 zo dňa 04.07.2014,
V Košiciach, dňa 14.03.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K006013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

A./ Oddelená podstata – nehnuteľnosti
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
zabezpečený veriteľ v prvom poradí na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.
71/ZZ/2014 zo dňa 22.05.2014 – V 3742/2014 zo dňa 30.06.2014.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 85, 86
Výška zabezpečenej pohľadávky:
a. výška zabezpečenej pohľadávky 85 predstavuje sumu 488.980,31 Eur
b. výška zabezpečenej pohľadávky 86 predstavuje sumu 212.137,31 Eur
Pohľadávky zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 85 a 86 sú zabezpečené do
sumy 890.000,- Eur.
Pozemky: štát: SR, obec: Nitra, katastrálne územie: Mlynárce na LV č. 7261:
1. pozemok parcely registra „C“ 636/1 o výmere 2950 m2, druh pozemku: orná pôda, súpisová hodnota
majetku: 146 851,00 EUR
2. pozemok parcely registra „C“ 640/2 o výmere 1735 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
hodnota súpisová hodnota majetku: 86 368,30 EUR
3. pozemok parcely registra „C“ 644/4 o výmere 1001 m2, druh pozemku: orná pôda, súpisová hodnota
majetku: 49 829,78 EUR
Stavba: štát: SR, obec: Nitra, katastrálne územie: Mlynárce na LV č. 7261, súp. č. 592, na ulici Pražská 35,
postavená na pozemku s parc. č. 644/4, druh stavby výrobná hala, súpisová hodnota majetku: 733 121,15 EUR
B./ Oddelená podstata – súbor hnuteľných vecí
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
zabezpečený veriteľ v prvom poradí na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 43/ZZ/2014
zo dňa 11.03.2014, registrovaná v NCRzp pod č. NCRzp 2820/2014.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 85, 86
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška zabezpečenej pohľadávky:
a. výška zabezpečenej pohľadávky 85 predstavuje sumu 488.980,31 Eur
b. výška zabezpečenej pohľadávky 86 predstavuje sumu 212.137,31 Eur
Pohľadávky zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 85 a 86 sú zabezpečené do
sumy 890.000,- Eur.
Popis: skladové zásoby nachádzajúce sa v sklade na Pražskej 35, Nitra (časť zásob presťahovaná z pôvodného
skladu na Kopčianskej ulici č. 20), zásoby predstavujú náhradné diely do motorového vozidla.
Približný rok výroby: 1992 - 2015
Stav opotrebovanosti: nepoužité
Súpisová hodnota majetku: 112.779,04 EUR

C./ Oddelená podstata – hnuteľné veci
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
zabezpečený veriteľ v prvom poradí na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 43/ZZ/2014
zo dňa 11.03.2014, registrovaná v NCRzp pod č. NCRzp 2820/2014.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 85, 86
Výška zabezpečenej pohľadávky:
a. výška zabezpečenej pohľadávky 85 predstavuje sumu 488.980,31 Eur
b. výška zabezpečenej pohľadávky 86 predstavuje sumu 212.137,31 Eur
Pohľadávky zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 85 a 86 sú zabezpečené do
sumy 890.000,- Eur.
1.
2.
3.
4.

SHV regále, opotrebované, súpisová hodnota majetku : 10.000,- EUR
Stôl -1, približný rok výroby 2000, stav opotrebovaný, súpisová hodnota majetku: 200,- EUR
Stôl -2, približný rok výroby 2000, stav opotrebovaný, súpisová hodnota majetku: 200,- EUR
Gaučová zostava, približný rok výroby 2000, stav opotrebovaný, súpisová hodnota majetku: 300,- EUR

Spoločné ustanovenia pre zabezpečovacie právo uvedené pod písm. A./ B./ a C./
Zabezpečenými pohľadávkami sú pohľadávky:
a. Zo ZMLUVY O FINANCOVANÍ č. 11/ZF/2014 zo dňa 11.03.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2014,
Dodatku č. 2 zo dňa 04.09.2017, Dodatku č. 3 zo dňa 07.10.2014, Dodatku č. 4 zo dňa 28.11.2014,
Dodatku č. 5 zo dňa 10.03.2015, Dodatku č. 6 zo dňa 08.04.2015, Dodatku č. 7 zo dňa 30.09.2015,
Dodatku č. 8 zo dňa 07.12.2015, Dodatku č. 9 zo dňa 31.03.2016, na základe ktorej veriteľ poskytol
Úpadcovi finančné prostriedky rovnajúce sa kontokorentnému úveru vo výške 510.000,- Eur.
b. Zo ZMLUVY O FINANCOVANÍ č. 11/ZF/2014 zo dňa 11.03.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2014,
Dodatku č. 2 zo dňa 04.09.2017, Dodatku č. 3 zo dňa 07.10.2014, Dodatku č. 4 zo dňa 28.11.2014,
Dodatku č. 5 zo dňa 10.03.2015, Dodatku č. 6 zo dňa 08.04.2015, Dodatku č. 7 zo dňa 30.09.2015,
Dodatku č. 8 zo dňa 07.12.2015, Dodatku č. 9 zo dňa 31.03.2016, na základe ktorej veriteľ poskytol
Úpadcovi finančné prostriedky rovnajúce sa kontokorentnému úveru vo výške 350.000,- Eur.
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K006014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľuboš Švolík, nar. 1.4.1967, bytom Dukelských hrdinov 13/3,
965 01 Žiar nad Hronom, ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 v
zastúpení Consumer Finance Hodling a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130 číslo
6704017034 zo dňa 7.3.2017 v zmysle § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:
A.
Označenie dražobníka: JUDr. Ján Čipka
Sídlo: Ul. Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa
IČO: 37896164
Zapísaný: v zozname správcov konkurznej podstaty MS SR pod č. S-514
B.
Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
Dátum konania dražby: 4. apríla 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Opakovaná dražba, štvrté kolo dražby
C.
Predmet a poradie dražby
Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2532 pre
obec a katastrálne územie Žiar nad Hronom ako:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·
byt číslo 3 vo vchode 13 na prvom poschodí obytného domu /13-15/ súpisné číslo 318 na parcele číslo 315 v
podiele 1/2-ica
·
6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 315 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 318 m2 v podiele 1/2-ica
D.
Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.
E.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16
F. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
G. Najnižšie podanie:
Je 70 % všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti t.j. 9450,- € s možnosťou zníženia na úroveň 60 % tejto hodnoty.
Minimálne prihodenie alebo zníženie: 200,- EUR
H.
Dražobná zábezpeka: 10 % najnižšieho podania t.j. 945,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo SK97 0200
0000 0028 9749 4998 vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 2512014 pred konaním
dražby. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky skončí otvorením dražby.
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Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky : Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky alebo originál dokladu o vklade finančných prostriedkov na účet dražobníka. Účastník bude
pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby.
I.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo SK97 0200 0000 0028 9749 4998 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 2512014 a to do 15 dní odo dňa dražby
J.
Ohliadka predmetu dražby
Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia a termín ohliadky si dohodnú na tel.č. 047/5422698 pondelok až piatok od 8,30
hod-11,30 hod a od 14,00 hod do 16,00 hod, prípadne e-mailom na adresu advokat@hnusta.org
K.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby udelením príklepu.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa a k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
L.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Magdaléna Valušová
Notársky úrad, Železničná 21, Rimavská Sobota

M.
Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. Ak súd určí dražbu za neplatnú účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
V Hnúšti, dňa 13. marca 2017
JUDr. Ján Čipka, správca
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K006015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Vlasta Suchanová, správca úpadcu: Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská
1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309 oznamuje nové identifikačné údaje vo vzťahu k bankovému účtu zriadenému pre
dané konkruzné konanie, ktorý účet je vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Slovakia, a.s., číslo účtu: SK85
1111 0000 0012 6209 7011.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K006016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:

Spoločnosť Advisors k.s. so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica 974 01, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty
úpadcu ABC KLÍMA s. r. o. so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131 (ďalej len „úpadca“),
konanie vedené Okresným súdom Bratislava I pod č. kon. 2K/37/2014, týmto v zmysle ust. § 81 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že so súhlasom príslušného orgánu zo dňa 09.03.2017
vylúčila zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok: *

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Súpisové zložky: Pohľadávky
Právny dôvod / číslo
Suma v €
faktúry
FA O 213/12/000
22,49 €
FA O 90/12/000
44,97 €
FA O 132/12/000
142,65 €
FA O 13/12/000
149,33 €
FA O 33/12/000
209,75 €
FA O 505/11/000
422,95 €
FA O 170/12/000
739,32 €
FA O 57/12/000
1 194,51 €

Dlžník
BK group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01, IČO: 34 119 442
BK group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01, IČO: 34 119 442
BK group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01, IČO: 34 119 442
BK group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01, IČO: 34 119 442
BK group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01, IČO: 34 119 442
BK group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01, IČO: 34 119 442
BK group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01, IČO: 34 119 442
BK group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01, IČO: 34 119 442
Ján
Mezei
MEDHOS,
93002
Orechová
345, IČO: 14 062 704
MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645

Potôň

FV70982EUR

132,08 €

FA O 290/09/003

8,00 €
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MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645
FA O 2/08/025EUR
33,10 €
MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645
FA O 112/09/003
94,27 €
MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645
FA O 98/09/003
138,30 €
MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645
FA O 77/08/003EUR
153,61 €
MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645
FA O 1/08/025EUR
159,50 €
MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645
FA O 1/09/025
176,39 €
MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645
FA O 2/07/025EUR
265,76 €
MONTY s.r.o., Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín 911 01, IČO: 34 137 645
FA O 326/09/003
3 450,41 €
P.I.M.Slovakia,a.s., Elektrárenská 6, Bratislava 831 04, IČO: 35 858 591
FA O 442/10/000
35,70 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 499/09/000
8,03 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 183/09/000
21,61 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 7/09/000
23,39 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 444/08/000EUR 56,18 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 378/08/000EUR 67,66 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 522/08/000EUR 86,83 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 669/08/000EUR 93,73 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 573/08/000EUR 154,14 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 114/09/000
222,14 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 61/09/000
223,65 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 223/09/000
307,25 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 498/09/000
1 051,82 €
PR Richter, s.r.o., Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07, IČO: 31 320 902
FA O 341/09/000
2 058,45 €
PSV, s.r.o., Dubová 3156/14, Chorvátsky Grob 900 25, IČO: 35 693 606
FA O 153/07/000EUR 444,28 €
PSV, s.r.o., Dubová 3156/14, Chorvátsky Grob 900 25, IČO: 35 693 606
FA O 839/07/000EUR 4 404,98 €
Salašnícka spoločnosť SPECTRUM, s.r.o., Panská 4, Bratislava 811 01, IČO: 35 712 953
FA O 934/12/011
35,00 €
Slovenské lodenice a.s., Roľníckej školy 1519, Komárno 945 25, IČO: 31 411 541
FA O 183/99/03/03EUR 61,89 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 12/09/020
12,38 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 86/09/020
13,99 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 63/09/020
44,46 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 68/09/020
75,70 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 53/09/020
75,84 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 19/09/020
105,77 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 44/09/020
108,83 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 3/10/020
144,81 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 75/09/020
145,36 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 24/08/020EUR
159,55 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 59/08/020EUR
163,58 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 89/09/020
176,87 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 90/09/020
342,08 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 85/09/020
343,22 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 52/08/020EUR
1 716,63 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 43/08/020EUR
2 674,22 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 74/09/020
2 765,56 €
SSIM - OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 437 921
FA O 33/09/020
4 360,77 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 446/11/000
1,00 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 141/12/023
5,46 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 273/11/023
7,95 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 122/12/023
8,87 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 266/12/000
10,11 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 278/11/023
13,43 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 321/11/023
15,68 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 205/11/023
25,48 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 74/14/000
28,03 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 191/11/023
54,61 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 150/12/000
67,28 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 157/11/023
79,85 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 190/11/023
80,30 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 189/11/023
90,09 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 308/11/023
90,09 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 260/11/023
92,58 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 2/12/023
131,52 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 236/11/023
139,61 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 266/11/023
166,72 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 268/11/023
175,82 €
ABC KLIMA CZ, s.r.o., Brno - Židenice, Táborská 125, PSČ 61500, IČO: 440 17 855
FA O 235/11/023
250,08 €
Luft-und Wärmetechnik Ges.m.b.H, W.-Hauthaler-Str. 23, A-5020 Salzburg, Österreich, ID Nr.: FN 69735b FA O 18/13/026
96,00 €
LW- Ausbau GmbH, Vogelsbergstraße 38, 63607 Wächtersbach, Bundesrepublik Deutschland, ID Nr.:
FA O 183/13/000
289,76 €
Amtsgericht Hanau, HRB 93924
STRABAG AG, Donau-City-Str. 9, 1120 Wien, ID Nr.: FN 61689w
FA O 20/12/026
300,90 €
STRABAG AG, Donau-City-Str. 9, 1120 Wien, ID Nr.: FN 61689w
FA O 37/12/026
712,50 €
STRABAG AG, Donau-City-Str. 9, 1120 Wien, ID Nr.: FN 61689w
FA O 38/12/026
86,52 €
STRABAG AG, Donau-City-Str. 9, 1120 Wien, ID Nr.: FN 61689w
FA O 5/13/026
310,17 €
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WEG
Schottenring
20-26
Palais
Hansen
(AREALIS
Liegenschaftsmanagement
GmbH,
FA O 12/14/026
1 277,45 €
Aspernbrückengasse 2, A-1020 Wien, Österreich, ID Nr.: FN 270405f)
D.T.A. Tech-aktivity, s.r.o., Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 60698071, C 184957 vedená
FA O 192/14/000
1316,20 €
u Městského soudu v Praze
ERS Správcovská spol. s r.o., Miletičova 7b, Bratislava 821 05, IČO: 35 834 641
FA O 850/07/011EUR 66,36 €
ERS Správcovská spol. s r.o., Miletičova 7b, Bratislava 821 05, IČO: 35 834 641
FA O 93/08/011EUR
245,08 €
Farkašová Michaela, G. Bethlena 3, 940 01 Nové Zámky
FA O 120/03/03/03EUR 39,05 €
Farkašová Michaela, G. Bethlena 3, 940 01 Nové Zámky
FA O 47/03/03/03EUR 52,38 €
Farkašová Michaela, G. Bethlena 3, 940 01 Nové Zámky
FA O 75/03/03/03EUR 87,13 €
Farkašová Michaela, G. Bethlena 3, 940 01 Nové Zámky
FA O 9/03/03/03EUR 67,82 €
Farkašová Michaela, G. Bethlena 3, 940 01 Nové Zámky
FA O 93/03/03/03EUR 77,81 €
Ad-Promo consulting s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 936 827
FA O 1156/13/011
428,28 €
Ad-Promo consulting s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 936 827
FA O 1157/13/011
372,89 €
Ad-Promo consulting s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 936 827
FA O 785/13/011
527,09 €
Ad-Promo consulting s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 936 827
FA O 848/13/011
130,03 €
Slovenia ateliers s.r.o. (predchádzajúce obchodné meno Ateliér A13), Halenárska 3, Trnava 917 01, IČO:
FA O 87/12/001
384,00 €
36 865 290
AVIP s.r.o., Hlavná 155, Záhorská Ves 900 65, IČO: 35 923 903
FA O 194/13/011
1 018,56 €
HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica 017 07, IČO: 36 328 375
FA O 1051/13/011
1 045,46 €
HANT BA, a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica 017 07, IČO: 36 328 375
FA O 261/13/003
196,88 €
HB Therm s.r.o., Tuhovská 1/A, Bratislava 831 07, IČO: 35 927 607
FA O 368/10/000
5 546,61 €
11 826,90
HB Therm s.r.o., Tuhovská 1/A, Bratislava 831 07, IČO: 35 927 607
FA O 414/10/000
€
HB Therm s.r.o., Tuhovská 1/A, Bratislava 831 07, IČO: 35 927 607
FA O 901/10/011
71,11 €
Hlboká 7, s.r.o., Hlboká 7, Bratislava 811 04, IČO: 36 289 337
FA O 275/12/011
255,12 €
Hyžová Alena, Šulekova 62, 811 03 Bratislava
FA O 569/11/011
221,62 €
CHEMOSTAV a.s., Hraničná 689/22, Poprad 058 01, IČO: 36 445 941
FA O 487/13/002
233,25 €
CHEMOSTAV a.s., Hraničná 689/22, Poprad 058 01, IČO: 36 445 941
FA O 86/14/002
268,48 €
Ing. Miroslav Fiala – FIOS, Ružová dolina 13, 821 08 Bratislava, IČO: 32 171 757
FA O 11/14/011
45,82 €
Ing. Miroslav Fiala – FIOS, Ružová dolina 13, 821 08 Bratislava, IČO: 32 171 757
FA O 846/13/011
71,71 €
Ing. Miroslav Fiala – FIOS, Ružová dolina 13, 821 08 Bratislava, IČO: 32 171 757
FA O 986/13/011
875,33 €
Kováč Kamil – PROFITEL, Rázusova 6, 941 01 Bánov, IČO: 40 350 967
FA O 391/02/03/03EUR 411,83 €
Kováč Kamil – PROFITEL, Rázusova 6, 941 01 Bánov, IČO: 40 350 967
FA O 410/02/03/03EUR 83,18 €
Kováč Kamil – PROFITEL, Rázusova 6, 941 01 Bánov, IČO: 40 350 967
FA O 434/02/03/03EUR 701,23 €
Kováč Kamil – PROFITEL, Rázusova 6, 941 01 Bánov, IČO: 40 350 967
FA O 483/02/03/03EUR 109,47 €
Mário Cselka, Nám. Gy. Széchényiho, 940 58 Nové Zámky, IČO: 47 347 163
FA O 411/13/003
122,50 €
Ing. Arch. Škorupa Milan, Svätoplukova 17, 821 03 Bratislava
FA O 559/13/011
97,61 €
TECHMONTSTAV spol. s r.o., Pluhová 8, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 17 325 188
FA O 221/09/000
1 241,30 €
TECHMONTSTAV spol. s r.o., Pluhová 8, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 17 325 188
FA O 381/09/000
859,08 €
TECHMONTSTAV spol. s r.o., Pluhová 8, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 17 325 188
FA O 592/09/000
464,72 €
TECHMONTSTAV spol. s r.o., Pluhová 8, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 17 325 188
FA O 62/09/000
5 182,36 €
Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava 821 04, IČO: 17 334 128
FA O 1022/13/011
1 153,92 €
Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava 821 04, IČO: 17 334 128
FA O 823/13/011
518,34 €
ŽOS
Trnava
a.s.,
Koniarekova
19
FA O 458/14/011
335,12 €
Trnava 917 21, IČO: 34 108 513
Szecsányi Roman, Dlhé diely III 12/B, 841 04 Bratislava
FA O 138/14/000
300,00 €
Kúpele
Trenčianske
Teplice
a.s.,
T.G.
Masaryka
21
FA O 368/14/011
195,00 €
Trenčianske Teplice 914 51, IČO: 34 129 316
INTERMONT a.s., Kukučínova 20, Banská Bystrica 974 01, IČO: 30 840 198
FA O 234/14/011
1 239,73 €
Súpisová hodnota spolu
73 417,96 €

* Predmetný majetok bol do súpisu majetku všeobecnej podstaty preradený zo súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s..

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
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K006017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca konkurznej podstaty úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze, Hviezdoslavova 46, 071
01 Michalovce, IČO: 31 712 835 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zapísal dňa 14.03.2017 zistený majetok úpadcu – pohľadávka do súpisu oddelenej podstaty. Súpis
oddelenej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:
1/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Nespotrebovaná časť poistného v sume 272,49 Eur vyplatená obchodnou spoločnosťou KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava na základe poistnej zmluvy číslo
6584100394.
Súpisová hodnota: 272,49 Eur
Vlastníctvo úpadcu:1/1

JUDr. Marián Novikmec, správca

K006018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Kyjovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý Blich 249/29, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2012 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 4
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Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu
Zostatková suma: 619,14 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie konkurzu
Súpisová hodnota: 619,14 EUR
Deň zapísania do súpisu: 23.2.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Súpisová zložka č. 5
Opis súpisovej zložky: Preddavok
Zostatková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
IBAN: SK59 1100 0000 0029 3912 7863
Banka: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 23.2.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Súpisová zložka č. 6
Opis súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka darovanie
Zostatková suma: 2000,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Peňažný dar
IBAN: SK59 1100 0000 0029 3912 7863
Banka: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 2000,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 23.2.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR
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Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K006019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca konkurznej podstaty úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze, Hviezdoslavova 46, 071
01 Michalovce, IČO: 31 712 835 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zapísal dňa 14.03.2017 zistený majetok úpadcu – pohľadávka do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis
všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:
1/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Nespotrebovaná časť poistného v sume 5,56 Eur vyplatená obchodnou spoločnosťou KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava na základe poistnej zmluvy číslo
6584100394.
Súpisová hodnota: 5,56 Eur
Vlastníctvo úpadcu:1/1
JUDr. Marián Novikmec, správca

K006020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 319 891
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, správca
úpadcu DEA, spol. s r.o., IČO: 31 319 891. Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu DEA, spol. s r.o., IČO: 31 319 891. Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/B, č.k.: 4K/7/2016 v súlade s ustanovením § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zverejňuje oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť
čiastkový rozvrh pre všeobecnú podstatu.
V súlade s § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že 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.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Ružová dolina 25,
821 09 Bratislava (1. poschodie), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.30 do 12:00 a od 13:30 do
16.00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 4363 2082, alebo mailom na
perspecta@perspecta.eu.

V Bratislave, dňa 14.03.2017
PERSPECTA Recovery, k.s.
Správca S1755

K006021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TORZO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 935
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.11.2016, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank
Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: : TORZO spol. s r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 718 935, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TORZO spol. s r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO:
35 718 935 (ďalej len „Úpadca“) a bol som ustanovený za správcu Úpadcu.
Správca v Obchodnom vestníku č. 44/17 dňa 03.03.2017 zverejnil doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu.
Správca v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) pristúpil k preradeniu nasledovných súpisových
zložiek majetku zo všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 44/17 dňa 03.03.2017 do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123 (ďalej
len „Sberbank Slovensko, a.s.“):
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: Hledíkova 3, Šurany 942 01, IČO: 35
968 087 z titulu nezaplatenej faktúry č. 20130052 v celkovej výške 4.500,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4.500,- 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

90

Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči Bernadeta Bašková - Baška, miesto podnikania: Hlboká 3, 917 01 Trnava, IČO: 37 032 852
z titulu nezaplatenej faktúry č. 20150035 v celkovej výške 354,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 354,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti g-hopper s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10, Bratislava - Rača 831 06,
IČO: 46 641 165 z titulu nezaplatených faktúr č. 20130016, č. 20130019, č. 20130022, č. 20130025, č. 20130042,
č. 20130043, č. 20130044, č. 20130045, č. 20130056 v celkovej výške 27.657,90 EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 27.657,90 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti GREENLINE SK s. r. o., so sídlom: Karpatské námestie 10, Bratislava 831 06,
IČO: 44 479 476 z titulu nezaplatených faktúr č. 20130024, č. 20130026, č. 20130028, č. 20130029, č. 20130031, č.
20130033, č. 20130035, č. 20130036, č. 20130037, č. 20130038, č. 20130040, č. 20130050 v celkovej výške
31.719,88 EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 31.719,88 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti HOLEY QUILT, s.r.o., so sídlom: Vyšehradská 8, Bratislava 851 06, IČO: 47
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Pohľadávka voči spoločnosti HOLEY QUILT, s.r.o., so sídlom: Vyšehradská 8, Bratislava 851 06, IČO: 47
325 461 z titulu nezaplatenej faktúry č. 20140025 v celkovej výške 9.966,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9.966,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti maxx realitná kancelária, s.r.o., so sídlom: Hlavná 3, Trnava 917 01, IČO: 35
884 606 z titulu nezaplatených faktúr č. 20130055, 20130057, č. 20130060, č. 20140011, č. 20150005, č.
20150007, č. 20150019, č. 20150023, č. 20150027, č. 20150031, č. 20150033, č. 20150038 v celkovej výške
47.680,12 EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 47.680,12 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti reklama BARTOŠ, s. r. o., so sídlom: Hlavná 579/105, Trenčín 911 05, IČO: 45
395 179 z titulu nezaplatených faktúr č. 20150032 a č. 20150037 v celkovej výške 10.224,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10.224,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Popis: Pohľadávka voči spoločnosti TRUST System., s.r.o., so sídlom: Jiráskova 19, Trnava 917 02, IČO: 36 249
343 z titulu nezaplatenej faktúry č. 20160102 v celkovej výške 16.572,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 16.572,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Typ súpisnej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Pohľadávka voči spoločnosti WEBCD, s. r. o., so sídlom: Homolova 12, Bratislava 841 02, IČO: 44 679 238
z titulu nezaplatenej faktúry č. 20120038 v celkovej výške 6.552,- EUR.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6.552,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Mgr. Peter Forgáč, správca

K006022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Kollár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1971
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/76/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/76/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Do súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu bol zapísaný nasledovný majetok podliehajúci konkurzu:
Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky majetku: FINANČNÉ PROSTRIEDKY v celkovej sume 1.660,- Eur,
deň zaradenia: 14.02.2017,
dôvod zaradenia do súpisu: finančné prostriedky Úpadcu, ktoré v zmysle ust. § 67 ZRK podliehajú konkurzu
súpisová hodnota: 1.660,- Eur

Poradové číslo: 2
Opis súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:NESPOTREBOVANÝ PREDDAVOK
deň zaradenia: 08.02.2017,
dôvod zaradenia do súpisu: Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.01.2017 sp. zn. 4K/76/2016,
právoplatný dňa 11.01.2017
súpisová hodnota: 663,88 Eur

Poradové číslo: 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku:nehnuteľnosť
deň zaradenia: 14.02.2017
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/8 na:
·

pozemku parcely registra „E“ parc. č. 125/3, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 327 m2,
nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor, pre okres: Žarnovica, obec:
Hodruša-Hámre, katastrálne územie: Dolné Hámre na LV č. 828,

dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
súpisová hodnota: 81,75,- Eur

(správca vychádzal z jednotkovej ceny 2,- Eur za m2)

Poradové číslo: 4
Opis súpisovej zložky majetku:nehnuteľnosť
deň zaradenia: 14.02.2017
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/8 na:
·

pozemku parcely registra „E“ parc. č. 125/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 118 m2,
nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálny odbor, pre okres: Žarnovica, obec:
Hodruša-Hámre, katastrálne územie: Dolné Hámre na LV č. 828,

dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
súpisová hodnota:

29,50 Eur

(správca vychádzal z jednotkovej ceny 2,- Eur za m2)

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Mária Kandalová, zástupca kancelárie

K006023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5k/18/2016
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

V Obchodnom vestníku č. OV 36/2017 zo dňa 21.02.2017 zverejnila JUDr. Mária Cabadajová ako správca majetku
úpadcu COMPEL AS, s.r.o. v konkurze, súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu, a to pod poradím súpisových
zložiek majetku č. 1 až 11.
Správca týmto v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a § 40 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. pristúpil k vyradeniu súpisových zložiek majetku zapísaných v súpise všeobecnej
podstaty po poradím č. 1 až 5, zverejnených v Obchodnom vestníku OV č. 36/2017 zo dňa 21.02.2017 a ich
následnému zaradeniu do oddelenej podstaty 4 až 8 zabezpečeného veriteľa ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., IČO:
31 375 910, sídlo: Kamenárska 8, 821 04 Bratislava, číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok
3/A -1 nasledovne:

ODDELENÁ PODSTATA 4
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – UNIQA POISŤOVŇA, a.s. v prospech účtu majetkovej
podstaty
Súpisová hodnota majetku: 9,06 €

ODDELENÁ PODSTATA 5
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – VAŠA Slovensko, s.r.o. v prospech účtu majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 0,45 €

ODDELENÁ PODSTATA 6
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance group
v prospech účtu majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 22,92 €

ODDELENÁ PODSTATA 7
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – nadmerný odpočet DPH 10/2016 – Finančné riaditeľstvo SR
v prospech účtu majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 13.844,22 EUR

ODDELENÁ PODSTATA 8
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – BOTTA FORNI INDUSTRIAL S.R.L.v prospech účtu
majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 1.236,00 EUR

Dôvod preradenia majetku zo všeobecnej podstaty por. č. 1 až 5 do oddelenej podstaty por. č. 4 až 8: Zmluva
o zriadení záložného práva registrovaná v NCRzp dňa 15.11.2013 pod spis. zn. 15206/2013 v spojení s podaním
záložného veriteľa ARKO TECHNOLOGY, s.r.o. zo dňa 02.03.2017.

Zároveň správca oznamuje, že súpisové zložky zapísané do súpisu všeobecnej podstaty pod poradovým
číslom 6,7,8,9,10 a 11 sa označujú ako súpisové zložky poradové číslo 1,2,3,4,5 a 6.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Cabadajová, správca

K006024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESS spol. s r.o. Sobrance
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 700 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie hnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca úpadcu RESS spol. s r.o. Sobrance, Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 31 700 217 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 06.01.2014 vylučuje zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu hnuteľný majetok uvedený pod súpisovou zložkou majetku číslo 3, 4, 5, 6 a 10 ktoré
boli zverejnené v Obchodnom vestníku číslo OV 18/2013 zo dňa 25.01.2013, pod značkou K001323 jedná sa o:

Hnuteľné veci:

Evidenčné
číslo:

Počet kusov

Cena za 1ks

Súpisová hodnota

Opotrebenie

3.

Kalkulačka CASIO

5/96

1

5€

5€

opotrebené

4.

Stolička čalúnená

10/95

5

5€

25 €

opotrebené

5.

Svietidla

2/96

6

5€

30 €

opotrebené

6.

Kalkulačka SHARP

3/96

1

5€

5€

opotrebené

10.

Tlačiareň HP F2180

20056

2

10 €

20 €

opotrebené

Súp. zložka majetku číslo

V Bardejove, dňa 14.03.2017

K006025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Katarína Lehoczki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 34/11, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Jarmila Katarína Lehoczki, Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit, 1K/20/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisná zložka majetku - Iná majetková hodnota - finančná hotovosť na účte v banke bežný účet - zostatok k
28.02.2017
Súpisná zložka majetku
Súpisná hodnota

Finančné prostriedky na účte v banke
1.670,13 €

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K006026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Pitoňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1.mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/29/2016 S1035-30
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/29/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 28 ods.3 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s pihlásenou 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.
V súlade s uvedeným ustanovením týmto JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ingrid
Pitoňáková, narod. 13.8.1972, Trieda 1.mája č.2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves, zverejňuje v obchodnom
vestníku, že došlo k zápisu pohľadávok doručených do správcovskej kancelárie dňa 3.3.2017 nasledovného veriteľa
do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO 35792752
por.č. 10 v sume 3.054,06 €
por.č. 11 v sume 1.639,39 €
por.č. 12 v sume 1.639,39 €
por.č. 13 v sume 1.885,76 €
por.č. 14 v sume 943,00 €.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K006027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2651/1, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 889 549
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

98

Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2015 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zverejnenie ponukového konania
JUDr. Lenka Jamnická správca dlžníka, ARDEM Slovakia spol. s r.o. IČO: 43 889 549, Komenského 2651/1, 069 01
Snina oznamuje (ďalej len ako „Úpadca“), v zmysle súhlasu Zástupcu veriteľov / Okresný súd Prešov / na odpredaj
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ,kterého presná špecifikácia je uvedená v súpise majetku všeobecnej
podstaty uverejnenej v OV č. 62/2016 dňa 1.4.2016 zverejňuje Oznam o II. kole verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty za nasledovných podmienok:
1. Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového
konania zverejnením ponuky v OV.
2. Jednotlivé súpisové zložky majetku sa predávajú jednotlivo ako hnuteľné vecí.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto v Obchodnom vestníku.
4. Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ – 4K/4/2015
NEOTVÁRAŤ“ a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu Volgogradská 9A, 080 01 Prešov.
5. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia
ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:
· · presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia - obchodné meno, sídlo/miesto
podnikania, IČO, FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné
bydlisko, rodné číslo),
· · označenie predmetu kúpy:
·

kúpna cena

· · aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP,
· · doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 50%, ktorý preddavok musí
byť pripísaný na účet správcu č. 167443532/0200 najneskôr do dňa ukončenia ponukového
konania,
· · vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky,
· · súhlasné vyhlásenie záujemcu, že ak odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do všeobecnej

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty úpadcu; Správca je oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty pomernú časť
kúpnej ceny (preddavok),
· · ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná,
7. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.
8. Vyhodnotenie ponúk :
· · na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená
požadovaným spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
· · správca v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí ponuky, o čom
vyhotoví úradný záznam a predloží zástupcovi veriteľov / Okresný súd Prešov / k odsúhlaseniu a určeniu víťaza.
· · víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu,
· · správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky,
· · neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
9. Obhliadka predmetu kúpy záujemcom sa uskutoční podľa potreby na základe predchádzajúcej
telefonickej dohody so správcom na tel. čísle 0915858289.

Správca odpredá hnuteľný majetok

Typ súpisnej položky majetku: Motorové vozidlo Ford Kuga D2 /G6DG2R/, EČ: SV350AR, nákladné vozidlo, 100kW,
druh karosérie: BB skriňová, dodávková, farba: šedá metalíza, rok výroby: 2009. Stav: jazdené. Spoluvlastnícky
podiel: 1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7.700,-Eur

Typ súpisnej položky majetku: Motorové vozidlo Mercedes-benz S 320 CDI, EČ: SV350AS, osobné vozidlo, 150kW,
druh karosérie: AA sedan, farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2002. Stav: jazdené. Spoluvlastnícky podiel:
1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.500,-Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, dňa: 14.03.2017

Deň vydania: 17.03.2017

JUDr. Lenka Jamnická
konkurzný správca

telefonický kontakt: + 421 915 858 289

K006028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5k/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty ku dňu 14.03.2017

ODDELENÁ PODSTATA 9
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – nadmerný odpočet DPH 12/2016 – Finančné riaditeľstvo SR
v prospech účtu majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 1.216,71 EUR

ODDELENÁ PODSTATA 10
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad – nespotrebované poistné poukázané Komunálnou poisťovňou,
a.s. v prospech účtu majetkovej podstaty
Súpisová hodnota majetku: 186,71 EUR

V Žiline dňa 14.03.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K006029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016/S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o., IČO: 36 171 999,076 82 Malá Tŕňa
202, Slovenská republika, týmto v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii pre účely popretia pohľadávky konkurzným veriteľom zverejňuje bankový účet: IBAN:
SK68 0200 0000 0037 9730 1858, vedený vo VÚB, a.s., na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350,-Eur pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty (len v prípade úplnej alebo čiasočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate).
Kauciu možno v zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky.
V Košiciach.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714.
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K006030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 101% spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 44, Poprad 058 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA O HLASOVANÍ ZÁSTUPCU VERITEĽOV
JUDr. Slavomír Dubjel, správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR") zverejňuje zápisnicu o hlasovaní zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 o uložení záväzného pokynu na speňaženie majetku
úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze.
V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR sa konalo hlasovanie zástupcu veriteľov „per rollam".
1.

Zástupcovi veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý je zároveň zabezpečeným veriteľom bola v
zmysle ust. § 37 ods. 6 ZKR doručená žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu v zmysle ust. § 83
ods. 1 písm. c) ZKR. V rámci predmetnej žiadosti správca požiadal Slovenskú konsolidačnú, a.s. ako
príslušný orgán na uloženie záväzného pokynu na spoločné speňaženie všetkých súpisových zložiek
patriacich ku dňu 28.4.2016 do súpisu všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV 31/2016 dňa 16.2.2016,
K003258) a speňaženie súpisových zložiek č. 2 až 130 patriacich do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. (súpis zverejnený v OV 31/2016 dňa 16.2.2016,
K003260) spolu ako časti podniku.
2. Do sídla kancelárie správcu bolo doručené hlasovanie Slovenskej konsolidačnej, a.s. ako príslušného
orgánu pre uloženie záväzného pokynu, pričom bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, ako príslušný
orgán v postavení zástupcu veriteľov a v postavení zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Slovenská
konsolidačná, a.s. ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Slavomírovi Dubjelovi, so sídlom kancelárie
správcu Puškinova 18, 080 01 Prešov, značka správcu MSSR S1390, správca majetku úpadcu 101% spol.
s r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, konkurz vyhlásený
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.5.2014, sp.zn. 2K/38/2013, OV 104/14 zo dňa 3.6.2014,
záväzný pokyn na spoločné speňaženie všetkých súpisových zložiek patriacich ku dňu 28.4.2016 do súpisu
všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV 31/2016 dňa 16.2.2016, K003258) a speňaženie súpisových
zložiek č. 2 až 130 patriacich do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. (súpis zverejnený v OV 31/2016 dňa 16.2.2016, K003260) spolu ako časti podniku, a to vyhlásením
ponukového konania v Obchodnom vestníku za účelom výberu kupujúceho, s ktorým bude uzavretá Zmluva
o predaji časti podniku, pričom kúpnou cenou bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Uzavretie zmluvy
o predaji časti podniku s úspešným záujemcom bude podliehať schváleniu zo strany zástupcu veriteľov
a zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. formou záväzného pokynu.“
ZA: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 002 (hlasujúci ako príslušný orgán v postavení zástupcu veriteľov
a zároveň zabezpečeného veriteľa, keďže ide o spoločné speňaženie majetku zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty a súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.)
PROTI: Nikto
ZDRŽALO SA: Nikto
V Prešove dňa 14.3.2017
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JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K006031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5k/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 14.03.2017

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – panva na prenos AL
Súpisová hodnota majetku: 1.657,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku doplnený úpadcom

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – odsávanie k peci SPS 27/12
Súpisová hodnota majetku: 2.929,60 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku doplnený úpadcom

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – prístroj INTEGRA, mer. netesnosti
Súpisová hodnota majetku: 100,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku doplnený úpadcom

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 10
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – prístrešok nad strojmi
Súpisová hodnota majetku: 13.019,60 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku doplnený úpadcom
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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – bočný strih strižného nástr. pre odliatok 121872
Súpisová hodnota majetku: 100,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku doplnený úpadcom

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 12
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – lisovací prípravok na lisovanie krúžkov
Súpisová hodnota majetku: 7.486,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku doplnený úpadcom

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 13
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľné veci – konzoly na odsávací systém
Súpisová hodnota majetku: 8.999,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku doplnený úpadcom

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 14
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí –autodiely
Súpisová hodnota majetku: 678,63 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku doplnený úpadcom

P. č. Popis veci

Hodnota v EUR

Množstvo

Celková súpisová hodnota v EUR

1

SKLO ZAD. SVETLA LAVE

27,19

1

27,19

2

SKLO ZAD. SVETLA PRAVE

23,60

1

23,60

3

SKLO ZAD.SVETLA S OSV.SPZ

2,72

1

2,72

4

SKLO ZAD.SVETLA BEZ OSV.SPZ

2,40

1

2,40

5

OLEJ MOTOROVY 10W-40 1L

3,26

2

6,52

6

ZADNE SVETLO LAVE

51,68

1

51,68

7

ZADNE SVETLO PRAVE

51,68

1

51,68

8

SVETLOMET PRAVY

87,73

1

87,73
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9

POZICNE SVETLO

2,10

7

14,70

10

POZICNE SVETLO LED

6,30

2

12,60

11

POZICNE SVETLO ORANZOVE LED

10,58

2

21,16

12

KLB

28,33

1

28,33

13

SILENTBLOK

13,09

1

13,09

14

SKLO SVETLA PRAVE

1,99

1

1,99

15

SKLO SVETLA LAVE

1,98

1

1,98

16

ZIAROVKA 12V/60W HB3

2,03

3

6,09

17

ZIAROVKA 12V/55W HB4

1,97

4

7,88

18

ZIAROVKA H7+50% 12V/55W

3,67

2

7,34

19

SADA ZIAROVIEK H7

1,65

10

16,50

20

ZIAROVKA 12V/H6W

1,43

2

2,86

21

ZIAROVKA H8 12V/35W

3,51

2

7,02

22

ZIAROVKA 12V/65W H9

3,36

2

6,72

23

ZIAROVKA H11 12V/55W

3,32

1

3,32

24

ZIAROVKA 12V/21W PARKOVACKA

1,85

2

3,70

25

ZIAROVKA H4+50% 12V

2,48

2

4,96

26

ZIAROVKA 12V/10W SUFIT

0,15

4

0,60

27

LED DIODOVA ZIAROVKA-SUFITKA

4,15

2

8,30

28

LED DIODOVA ZIAROVKA-SUFITKA

6,01

2

12,02

29

VYBOJKA XENON D2S 35W

24,95

1

24,95

30

POISTKA PLOCHA MINI

0,04

45

1,89

31

POISTKA PLOCHA

0,04

47

1,75

32

SKLO SVETLA LAVE

6,95

1

6,95

33

SILENTBLOK

5,98

4

23,92

34

STIERAC 350MM

3,83

1

3,83

35

STIERAC 410MM COMPACT

3,62

2

7,24

36

STIERAC 550MM COMPACT

6,10

1

6,10

37

STIERAC 600MM

8,60

3

25,80

38

SADA SVETIEL PRE DENNE SVIETENIE

49,34

1

49,34

39

STIERAC REVOLUTION 480MM

5,87

1

5,87

40

STIERAC REVOLUTION 530MM

8,06

1

8,06

41

STIERAC REVOLUTION 550MM

8,65

1

8,65

42

FILTER PALIVOVY

5,78

1

5,78

43

LED DIODOVA ZIAROVKA

0,70

1

0,70

44

LED DIODOVA ZIAROVKA

3,38

1

3,38

45

SMEROVKA BOČNÁ SADA

4,74

1

4,74

46

FILTER OLEJOVÝ

2,31

1

2,31

47

STIERAČ

18,89

1

18,89
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48

KRYT MAJAKOVEJ RAMPY

17,44

1

17,44

49

SADA STIERAČOV

16,36

1

16,36

Spolu

678,63 €

V Žiline dňa 14.03.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K006032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bella
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 13, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/32/2016 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
Správca úpadcu Milan Bella v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 13.03.2017 vyhlasuje
verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zaradeného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý
bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 1/2017 zo dňa 02.01.2017.
V súpise všeobecnej podstaty pod položkami 02-04 je zapísaný nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
02. Motocykel YAMAHA BELUGA 125 ccm, r. výroby 1988, pojazdný – súpisová hodnota 500,00 €
03. Automobil Volkswagen Polo 9N, r. výroby 2002, nepojazdný na ND – súpisová hodnota 850,00 €
04. Tablet Acer Aspire Switch 10E, r. výroby 2015, funkčný – súpisová hodnota majetku

150,00 €

Uvedený majetok v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 13.03.2017 sa speňažuje predajom vo
verejnom ponukovom konaní ako samostatné veci.
Záujemcovia majú právo zúčastniť sa obhliadky hnuteľných vecí, ktorá sa uskutoční v 7. deň od zverejnenia tejto
výzvy v Obchodnom vestníku. Hnuteľný majetok správca predá záujemcovi, ktorý v lehote 15 dní od zverejnenia
tejto výzvy (lehota na predkladanie ponúk) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová
hodnota majetku. Pri splnení všetkých podmienok môže správca predať hnuteľný majetok záujemcovi, ktorý je
veriteľom prihlásenej pohľadávky alebo osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Správca nepredá súpisové zložky majetku ako súbor majetku záujemcovi, ktorý je osobou spriaznenou so
správcom, osobou spriaznenou s úpadcom alebo dlžníkom úpadcu.
Ponuka vyhodnotená správcom ako úspešná podlieha schváleniu zástupcom veriteľov v lehote 3 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ponuky sa zasielajú na adresu kancelárie správcu JUDr. Peter Petrán, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
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Ponuky sa zasielajú na adresu kancelárie správcu JUDr. Peter Petrán, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
v zalepených obálkach s označením „8K/32/2016 – VPK – neotvárať.“
Otváranie obálok uskutoční správca v priestoroch svojej kancelárie za účasti zástupcu veriteľov do troch pracovných
dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, o čom sa vyhotoví úradný záznam. Doručená ponuka je záväzná do
skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
O výsledku ponukového konania správca informuje prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku, úspešného
uchádzača aj písomne na adresu určenú na doručovanie písomností.
V Bratislave 14.03.2017
JUDr. Peter Petrán, správca

K006033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAJAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jungmannova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 940 891
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2014 S 1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

KONRES k.s., správca úpadcu: GAJAN, s.r.o., sídlo: Jungmannova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35 940 891, v súlade
s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")
zverejňuje nasledujúci návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty: 2.755,47 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate priradených k všeobecnej podstate: 2.755,47 €.
Výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 0 €.
Správca v súlade s § 101 ods. 1 ZKR určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku v trvaní 15 dní od zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku SR.

K006034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu LMV, s.r.o., so sídlom Orešianska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 254 746,
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 158: veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená suma: 5.148,00 EUR.
Pohľadávka č. 159: veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul.29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená suma: 2.574,00 EUR.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K006035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALTAJA s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 14, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 523 823
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/21/2010 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/21/2010
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu ALTAJA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Hlavná
14, 927 01 Šaľa, IČO: 44 523 823, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro,
vložka č.: 25400/T, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu vedeného
pod sp. zn. 25K/21/2010 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to
každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo
prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

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

K006036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Buričová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 37, 044 45 Trsťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/25/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/25/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV
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Všeobecná časť :

Uznesením Okresného súdu Košice I., č. k. 26K/25/2016 zo dňa 01.06.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
109/2016 dňa 07.06.2016 bol na majetok dlžníka Agáty Buričovej, rod. Mackaničovej, nar. 30.12.1972, r.č.
726230/8724, bytom Trsťany 37, 044 45 Trsťany dňom 08.06.2016 vyhlásený konkurz a za správcu bol
ustanovený JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Jána Kalinčiaka 2591/16, 071 01 Michalovce.

Uznesením Okresného súdu Košice I., č. k. 26K/25/2016 zo dňa 13.09.2016 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 181/2016 dňa 21.09.2016 bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie
Jána Kalinčiaka 2591/16, 071 01 Michalovce a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice.

·

Súpis majetku

Prvý správca na základe vlastných zistení a šetrení, na základe zoznamu majetku predloženého úpadcom
a poskytnutej súčinnosti tretích osôb dňa 08.07.2016, 01.02.2016 a 08.09.2016 zverejnil v OV č. 131/2016, č.
147/2016 a č. 173/2016 súpis majetku všeobecnej podstaty a jeho doplnenia.

Súpis majetku tvorili peňažné prostriedky na účte úpadcu a zrážky z príjmu úpadcu.

Zrážky z príjmu úpadcu sú poukazované na správcovský účet aj v súčasnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je súpis majetku nasledovný :

Všeobecná podstata :

Názov majetku patriaceho do podstaty
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke

Hodnota majetku v Eur
854,34 €

Iná majetková hodnota (príjmy úpadcu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR)

759,71 €
2096,96 €
1659,70 €
5370,71 €

Dôchodok poukazovaný Sociálnou poisťovňou
Preddavok na úhradu nákladov konkurzu
Spolu :

Poznámka
Za obdobie 07/2016 – 02/2017
Za obdobie 07/2016 – 02/2017
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Majetok spolu : 5370,71 Eur

·

Prihlášky veriteľov

V základnej prihlasovacej lehote správcovi doručili svoje prihlášky 2 veritelia v počte 3 prihlášok. Všetky doručené
prihlášky spĺňali základné náležitosti a preto ich prvý správca v zmysle
§ 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nebola doručená žiadna prihláška.

Pohľadávky prihlásené celkom :

16.821,58 Eur

z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

16.821,58 Eur

- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) :

Pohľadávky uznané celkom :

0,00 Eur

16.821,58 Eur

a to v členení :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

16.821,58 Eur

- zabezpečené pohľadávky ( § 28 ods. 4 ZKR ) :

·

0,00 Eur

Schôdza veriteľov

Na schôdzi veriteľov, ktorá sa konala 09.09.2016 o 10.00 hodine v kancelárii správcu JUDr. Jany Čepčekovej,
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, sa zúčastnil jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať, a to Ondrej
Zámborský, Čárskeho 16, 040 01 Košice s počtom hlasov 2170.

Prítomný veriteľ na schôdzi veriteľov v zmysle § 36 ZKR navrhol odvolať prvého správcu a za nového správcu
navrhol JUDr. Andreu Havlátovú Rajczyovú, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice. Prítomný veriteľ
hlasoval za navrhnutého správcu. Týmto sa prvá schôdza veriteľov uzniesla na výmene prvého správcu a do funkcie
nového správcu ustanovila JUDr. Andreu Havlátovú Rajczyovú, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice.

Na predmetnej schôdzi bol za zástupcu veriteľov zvolený Ondrej Zámborský, Čárskeho 16, 040 01 Košice,
s celkovým počtom hlasov 2170.
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V zmysle § 107 ods. 2 ZKR: ,,v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného
zástupcu veriteľov.“

·

Speňaženie majetku

Vzhľadom na skutočnosť, že úpadca nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, či iné majetkové práva,
správca nespeňažoval žiadny majetok úpadcu.

Ďalšie príjmy všeobecnej podstaty :

Prvý správca zmysle ustanovenia § 75 ZKR dňa 29.06.2016 písomne požiadal o súčinnosť spoločnosť JA & NE
FRUIT s.r.o., Jarmočná 2, Košice o to, aby časť mzdy úpadcu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou poukazovala na správcovský účet úpadcu.

Príjem zrážok zo mzdy úpadcu za obdobie 07/2016 – 02/2017 bol v celkovej sume 759,71 Eur.

Ďalej správca zmysle ustanovenia § 75 ZKR dňa 19.10.2016 písomne požiadal o súčinnosť Sociálnu poisťovňu, ul.
29. Augusta 8-10, Bratislava o to, aby vdovský dôchodok úpadcu, poukazovala na správcovský účet úpadcu.

Príjem z vdovského dôchodku úpadcu za obdobie 07/2016 – 02/2017 bol v celkovej sume 2096,96 € Eur.

Okresný súd Košice I. uznesením 26K/25/2016 zo dňa 17.02.2017, zverejnenom v OV 38/2017 dňa 23.02.2017
rozhodol o vrátení nespotrebovanej časti preddavku v sume 1659,70 Eur.

Pohľadávky z účtu v banke úpadcu predstavovali sumu 854,34 €.

·

Pohľadávky proti podstate (Príloha č. 1)

Prehľad pohľadávok proti podstate tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku.
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Pohľadávky proti podstate doposiaľ:
·
·
·

uhradené predstavujú sumu
neuhradené predstavujú sumu
predpokladané do skončenia konkurzu

906,28 €
79,25 €
175,00 €

V uvedených pohľadávkach nie je zahrnutá odmena správcu zo speňažovania majetku všeobecnej podstaty
a súdny poplatok.

·

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky prihlásené pohľadávky veriteľov boli správcom zistené a nie sú sporné, správca
preto neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace s konkurzom.

Rozvrhová časť :

1/ Príjmy všeobecnej podstaty za obdobie od 08.06.2016 do 28.02.2017 :

a/ Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke

854,34 Eur

b/ Zrážky zo mzdy úpadcu v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

759,71 Eur

b/ Zrážky vdovského dôchodku úpadcu v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

2096,96 Eur

c/ vrátenie nespotrebovanej časti preddavku

1659,70 Eur

Príjmy všeobecnej podstaty spolu :

5370,71 Eur

2/ Výdavky všeobecnej podstaty za obdobie od 08.06.2016 do 31.01.2017 :
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a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti
so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
pripadajúce na všeobecnú podstatu § 87 ods. 1 ZKR so zarátaním
predpokladaných pohľadávok proti podstate do skončenia konkurzu (Príloha č.1) 1160,53 Eur

b/ Odmena správcov z výťažku všeobecnej podstaty
Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. (Príloha č. 2)
JUDr. Matúš Čepček

54,72 Eur

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová

256,57 Eur

c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty (Príloha č. 3)
Výdavky všeobecnej podstaty spolu :

10,74 Eur
1482,56 Eur

3/ Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Príjmy všeobecnej podstaty od 08.06.2016 do 28.02.2017
Výdavky všeobecnej podstaty od 08.06.2016 do 28.02.2017
Pre konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov ostáva

5370,71 Eur
1482,56 Eur
3888,15 Eur

Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 3888,15 Eur určená pre konečný
rozvrh nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to :

suma čistého výťažku

3888,15

---------------------------------- = ---------------- = 0,23114 x zistená suma (Príloha č. 4)
pohľadávky zistené celkom

16821,58

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR správca zástupcovi veriteľov určuje lehotu na schválenie
návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov 15 kalendárnych dní od dňa jeho
zverejnenia v obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

114

Obchodný vestník 54/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.03.2017

S úctou

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
správca

Konečný rozvrh uspokojenia nezabezpečených veriteľov konkurznom konaní úpadcu Agáta Buričová, nar. 30.12.1972, Trsťany 37,
044 45 Trsťany, sp.zn. : 26K/25/2016, OS KE I

Zápis pohľadávok veriteľa v
Prihlásená
zozname
pohľadávok
pod
suma
poradovým číslom

p.č. Veriteľ

Zistená
suma

Koeficient
Konečná suma na
uspokojenia veriteľa uspokojenie veriteľa

1.

ČSOB, a.s., Michalská 18,
1 až 2
815 63 Bratislava

14651,40

14651,4

0,23114000000

3 386,52 €

2.

Ondrej
Čárskeho
Košice

2170,18

2170,18

0,23114000000

501,62 €

3.

SPOLU:

16 821,58 €

16 821,58
€

Zámborský,
16, 040 01 3

3 888,14 €

JUDr.
Andrea
Havlátová Rajczyová

V Košiciach 28.02.2017

správca
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K006037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Bízík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/69/2016 S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/69/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY
Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
2/1

Číslo súpisovej zložky: 1
Popis: Pozemok
Druh: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 66 m2
Parcelné číslo: 4899/501
Názov katastrálneho územia: Bernolákovo
Obec: Bernolákovo
Okres: Senec
Štát: SR
Číslo listu vlastníctva: 5918
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½
Hodnota súpisovej zložky: 3.000,- EUR

Číslo súpisovej zložky: 2
Popis: Pozemok
Druh: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 130 m2
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Parcelné číslo: 4899/502
Názov katastrálneho územia: Bernolákovo
Obec: Bernolákovo
Okres: Senec
Štát: SR
Číslo listu vlastníctva: 5918
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½
Hodnota súpisovej zložky: 7.000,- EUR

Číslo súpisovej zložky: 3
Popis: Stavba – rodinný dom
Súpisné číslo: 5022
Na parcele číslo: 4899/501
Názov katastrálneho územia: Bernolákovo
Obec: Bernolákovo
Okres: Senec
Štát: SR
Číslo listu vlastníctva: 5918
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½
Hodnota súpisovej zložky: 65.000,- EUR

Deň zápisu do súpisu oddelenej podstaty: 02.03.2017
Dôvod zápisu do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu, preukázané zabezpečovacie právo
zabezpečeného veriteľa
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
a Mandátnej zmluvy zo dňa 20.04.2010
Opis zabezpečenej pohľadávky: úver na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. 0634590815 zo dňa 20.04.2010
Výška zabezpečenej pohľadávky: 166.719,64 EUR

K006038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Bízík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1977
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/69/2016 S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/69/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca úpadcu: Adrián Bízík, dátum narodenia: 19.10.1977, bytom Borovicová 5022/45,
900 27 Bernolákovo, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 28.04.2017, o 09:30 hod, v kancelárii
správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36
ZKR), 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poznámka: V prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne prekračuje
možnosti sídla správcu, bude zverejnené oznámenie v Obchodnom vestníku o zmene miesta konania schôdze
veriteľov.

K006039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 735 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/2/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
M – Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744, sp.zn. správc.spisu:
5K/2/2017/S 1448, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod. v sídle kancelárie správcu: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si
vopred dohodnúť na tel.: +421 907 479 599, príp. e-mailom: lenka@madarova.sk
V Žiline dňa 14.03.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K006040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 735 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/2/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη ́ στις προθεσμι ́ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: M – Real Invest Plus,
s.r.o. "v konkurze", so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, Slovensko, IČO: 36 735 744, oznamujem, že bol
na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 5K/2/2017-291 zo dňa 06.03.2017, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 50/2017 zo dňa 13.03.2017, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená:
JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1448.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the
Trustee of bankrupt: M – Real Invest Plus, s.r.o. "v konkurze", with its registered seat at: Pri Kysuci 99/77, 010
03 Žilina, Slovak Republic, Company ID No.: 36 735 744, is to inform you, that was officially declared
bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the District Court Žilina No 5K/2/2017-291 dated on
06.03.2017, which was announced in the Commercial Bulletin No. 50/2017 from 13.03.2017, and simultaneously
JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic, Trustee registered in the Trustee register
kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1448, was appointed as the bankruptcy
Trustee of the bankrupt.
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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 v spojení s ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)). Toto uznesenie Okresného súdu Žilina
nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day after
the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No.
7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA”)). This resolution of the District Court
Žilina became valid on 14.03.2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: JUDr. Lenka
Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 5K/2/2017; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na Okresný súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovensko, k číslu
konania 5K/2/2017 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Lenka
Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the No. 5K/2/2017, whereby the lodgement shall
be delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Žilina (Okresný
súd Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 5K/2/2017 (§ 28
sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall be
taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could be satisfied
only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was published in the
Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The registration of such lodgement into the
register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the
registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement delivered to
the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, delivered to the Trustee in
the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4
BRA). 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.
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Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they
need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is
depending.
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.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
claim in the bankruptcy proceedings in question.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied against the affected estate
as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8
BRA).
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).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the BRA.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
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).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and to
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republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and to
announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
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).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken into
consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Žilina, 14.03.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca / Trustee

K006041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie hrdlo 56, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2015 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

24. Pohľadávka z účtu v banke
Suma: 530,93,- EUR
Číslo účtu: SK0809000000005069757530
Mena: EUR
Deň a dôvod zapísania majetku: 14.03.2017, uvedená suma predstavuje časť mzdy úpadcu
podliehajúcu konkurznému konaniu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR a to za obdobie 02/2017, zamestnávateľ: Slovnaft,
a.s.
V Bratislave dňa 14.03.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca
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K006042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: RUŽA NR, s.r.o. „ v konkurze „ so sídlom
Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm.
b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,
že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú
povinní zložiť na novovytvorené číslo účtu v tvare IBAN: SK52 5600 0000 0011 5462 4005, vedený v Prima banka
Slovensko, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Predchádzajúci účet vedený v Tatra
banka, a.s. bol zrušený.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K006043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTAR spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 839 256
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/59/2014/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/59/2014
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: MONTAR spol. s.r.o., so sídlom Družstevná
8, 945 01 Komárno, IČO: 36 839 256 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo
výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť
na novovytvorené číslo účtu v tvare IBAN: SK19 5600 0000 0025 2902 4001, vedený v Prima banka Slovensko,
a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Predchádzajúci účet vedený v Tatra banka, a.s.
bol zrušený.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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