Obchodný vestník 57/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2017

K006328
Spisová značka: 6K/15/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Juhos, nar. 24.06.1962, bytom Cintorínska
953/52, 900 45 Malinovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Juhos, nar.
24.06.1962, bytom Cintorínska 953/52, 900 45 Malinovo, občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ladislav Juhos, nar. 24.06.1962, bytom Cintorínska
953/52, 900 45 Malinovo.
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 14.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006329
Spisová značka: 6K/16/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tatiana Zugárková, nar. 16.04.1967, bytom
Krásnohorská 13, 851 07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tatiana
Zugárková, nar. 16.04.1967, bytom Krásnohorská 13, 851 07 Bratislava, občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Tatiana Zugárková, nar. 16.04.1967, bytom
Krásnohorská 13, 851 07 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 15.3.2017
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 57/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2017

K006330
Spisová značka: 6K/58/2012
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
811 04 Bratislava

Ing. Alexander Karnet
Miestny úrad Bratislava - Petržalka
Kutlíková 17
852 12 Bratislava

sp. zn. 6K/58/2012

Vec: Výzva
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 19.02.2016, č. k. 6K/58/2012-228, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 15.03.2016, zrušil konkurz na majetok úpadcu: Ing. Alexander Karnet, nar. 28.01.1953, bytom
Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej len „Úpadca“) po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Dňa 07.05.2013 bol súdu doručený Váš návrh na oddlženie.
Podľa § 167 ods. 1 ZKR návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia
okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka
vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Podľa § 167 ods. 2 ZKR súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne
plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, inak jeho návrh na oddlženie zamietne. O povolení oddlženia
rozhodne súd bezodkladne po zrušení konkurzu.
Podľa § 167 ods. 4 ZKR v uznesení o povolení oddlženia súd určí aj sumu peňažných prostriedkov,
ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov.
S poukazom na ust. § 167 ods. 4 ZKR, v uznesení o povolení oddlženia súd určuje sumu peňažných
prostriedkov, ktoré je dlžník povinný poukazovať správcovi na uspokojenie svojich záväzkov. Súd pri určení
predmetnej sumy vychádza predovšetkým z vyjadrenia Správcu, ako aj z vyjadrení Dlžníka o výške jeho
dosahovaných príjmov a výdavkov. Nakoľko je na úvahe súdu na poukazovanie akej sumy dlžníka zaviaže, je
nevyhnutné, aby súd disponoval podkladmi, potrebnými na posúdenie ekonomickej situácie Dlžníka. Úlohou súdu je
totiž určiť sumu, ktorú bude dlžník schopný na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi tak, aby nedošlo k
výraznému zásahu do jeho majetkových práv, a ktorá zároveň bude viesť k primeranému uspokojeniu jeho veriteľov.
Vzhľadom na vyššie uvedené Vás týmto vyzývame, aby Ste uviedli, akú sumu peňažných prostriedkov,
Ste s prihliadnutím na Vaše príjmy a výdavky, schopný poskytovať správcovi na uspokojenie Vašich záväzkov. K
uvedenému Vás zároveň vyzývame aby Ste:
predložili potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za posledných 12 mesiacov (v prípade, ak Ste
zamestnaný),
predložili potvrdenie o poberaní dôchodku, dávok sociálnej pomoci, príp. iných dávok, ak Ste ich
poberateľom,
uviedli iné zdroje Vášho príjmu (napr. príjem z prenájmu, z kapitálového majetku, podiel na zisku, atď.),
uviedli a preukázali príjem iných osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti,
uviedli či, voči komu, a v akej výške máte vyživovaciu povinnosť,
uviedli a preukázali výdavky vynaložené na zabezpečenie bývania, zamestnania, stravy, či ošatenia
seba ako aj osôb voči ktorým máte príp. vyživovaciu povinnosť.
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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uviedli a preukázali príjem iných osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti,
uviedli či, voči komu, a v akej výške máte vyživovaciu povinnosť,
uviedli a preukázali výdavky vynaložené na zabezpečenie bývania, zamestnania, stravy, či ošatenia
seba ako aj osôb voči ktorým máte príp. vyživovaciu povinnosť.
Vyššie uvedené Vás vyzývame predložiť v lehote 30 dní od doručenia tejto výzvy.

V Bratislave, dňa 12.01.2017

JUDr. Lenka Čadanová
vyšší súdny úradník

Okresný súd Bratislava I dňa 16.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, vyšší súdny úradník
K006331
Spisová značka: 2K/24/2008
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Prírodná farmácia, s.r.o., so sídlom
Riazanská č. 59, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 406, správcom ktorého je: Ing. Juraj Tatara, so sídlom Mlynské nivy
48, 821 09 Bratislava, rozhodol uznesením č. k. 2K/24/2008-329 zo dňa 10. 02. 2017 o potvrdení prevodu
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Peter Vittek, nar. 07. 01. 1955, Mládežnícka č. 20, 811 01 Bratislava, na
konkurzného veriteľa: Ing. Darina Malíková, nar. 19.06.1954, Ružinovská 44, 821 03 Bratislava. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 03. 2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K006332
Spisová značka: 8K/17/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MäsKo, a. s., so sídlom Košická
49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, rozhodol uznesením č. k. 8K/17/2014-321 zo dňa 06. 02. 2017 o povolení
vstupu 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. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K006333
Spisová značka: 8K/17/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MäsKo, a. s., so sídlom Košická
49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, rozhodol uznesením č. k. 8K/17/2014-323 zo dňa 06. 02. 2017 o povolení
vstupu 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. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2017
JUDr. Štefan Mikuš, 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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Obchodný vestník 57/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2017

K006334
Spisová značka: 8R/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TATRA SPC27, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821
08 Bratislava, IČO: 45 365 521, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: TATRA SPC27, s.r.o.,
so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 45 365 521,
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: TATRA SPC27, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08
Bratislava, IČO: 45 365 521.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka
podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b)
pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konania sa prerušujú,
c)
pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d)
druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného
konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e)
zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom
alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f)
pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
g)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006335
Spisová značka: 2K/34/2016
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Trandžíkovej a členov
senátu JUDr. Borisa Tótha a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Beata Chauturová,
nar. 07.02.1984, trv. byt. Riazanská 678/26, 831 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Mgr. Beata Chauturová, nar. 07.02.1984, trv. byt. Riazanská 678/26, 831 03 Bratislava, o odvolaní dlžníka proti
uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 2K/34/2016-95 zo dňa 22.11.2016, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolanie dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava 1 č.k.
2K/34/2016-95 zo dňa22.11.2016 odmieta.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v
prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

dňa 31.1.2017
JUDr. Beata Trandžíková, predsedníčka senátu
K006336
Spisová značka: 2K/34/2016
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Trandžíkovej a členov
senátu JUDr. Borisa Tótha a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Beata Chauturová,
nar. 07.02.1984, trv. byt. Riazanská 678/26, 831 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Mgr. Beata Chauturová, nar. 07.02.1984, trv. byt. Riazanská 678/26, 831 03 Bratislava, takto
rozhodol
Opravuje sa uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č.k. 3CoKR/95/2016-117 zo dňa 31.01.2017, a to
v časti poučenia tak, že sa uvádza:
„Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné."
V ostatnej časti zostáva uznesenie nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v
prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byt' v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť' spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie
dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

dňa 6.3.2017
JUDr. Beata Trandžíková, predsedníčka senátu
K006337
Spisová značka: 8R/3/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom
Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka:
TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679,
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821
08 Bratislava, IČO: 36 426 679.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka
podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b)
pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konania sa prerušujú,
c)
pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pokračovať vo výkone azabezpečovacieho
práva nazákonov
majetok
patriaci
dlžníkovi,
o zmene a doplnení niektorých
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
d)
druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
5 vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného
omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane
konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka
podliehajú
súhlasu
Obchodný vestníksprávcu,
57/2017 ktorý vypracoval posudok,
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
b)
pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konania sa prerušujú,
c)
pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d)
druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného
konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e)
zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom
alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f)
pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
g)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006338
Spisová značka: 3K/56/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GOTIVE, a.s., so sídlom
Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 35 813 717, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, o návrhu na zrušenie konkurzného konania
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: GOTIVE, a.s., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava,
IČO: 35 813 717, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). 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 15.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006339
Spisová značka: 2K/56/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Duga ml., nar.
10.05.1982, bytom Silvánska 418/18, 841 04 Bratislava, v zast,: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 862 746, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková, so sídlom
kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1313, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 54 739,69 €.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde 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 15.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006340
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Filip Nemčok, nar. 19. 03.
1975, trvale bytom Filipovo 71, 976 64 Beňuš, správcom ktorého je JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J.
A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1801, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Lucii Fabriciusovej, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S 1801, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov v sume 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006341
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Filip Nemčok, nar. 19. 03.
1975, trvale bytom Filipovo 71, 976 64 Beňuš, správcom ktorého je JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J.
A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1801, takto
rozhodol
I.
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Filip Nemčok, nar. 19. 03. 1975, trvale bytom Filipovo 71,
976 64 Beňuš zrušuje podľa § 102 ods. 2 ZKR..
II.
P r i z n á v a JUDr. Lucii Fabriciusovej, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S 1801, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu odmenu v sume 93,18 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica, a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup Vydáva
súdu považuje
zaspravodlivosti
nesprávny,Slovenskej
čoho sa republiky
odvolateľ
domáha
byťZ.podpísané
a datované.
Ministerstvo
podľa
zákona ač.musí
200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
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právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne

sčasti uspokojená.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica, a to písomne v 2
vyhotoveniach.
Obchodný
vestník 57/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006342
Spisová značka: 4K/14/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho
dlžníka MVDr. Karol Tomík, nar. 04. 11. 1947, bytom Cerovo 221, 962 52 Cerovo, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi MVDr. Karol Tomík, nar. 04. 11. 1947, bytom Cerovo 221, 962 52
Cerovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006343
Spisová značka: 4K/15/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Iveta Hermáneková, nar. 13. 06. 1963, bytom Oremlaz
477/21, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Iveta Hermáneková, nar. 13. 06. 1963, bytom Oremlaz 477/21, 976 62
Brusno - Ondrej nad Hronom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006344
Spisová značka: 4K/16/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Štefan Belička, nar. 08. 11. 1962, bytom Špania Dolina
132, 974 01 Špania Dolina, zast. Advokátska kancelárie JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o., so sídlom Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 47 234 148, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Štefan Belička, nar. 08. 11. 1962, bytom Špania Dolina
132, 974 01 Špania Dolina, zast. Advokátska kancelárie JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o., so sídlom Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 47 234 148, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Štefan Belička, nar. 08. 11. 1962, bytom Špania Dolina 132, 974 01
Špania Dolina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006345
Spisová značka: 4K/17/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa MUDr. Andrea Obertová, nar. 01. 10. 1971, bytom
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi MUDr. Andrea Obertová, nar. 01. 10. 1971, bytom Rekreačná cesta
831, 968 01 Nová Baňa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006346
Spisová značka: 26K/6/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Alexandra Demeterová, nar. 15.02.1974, bytom Trieda
SNP 1675/34, 040 11 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 27.02.2017:
Zoznam majetku zo dňa 27.02.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky
č. 665/2005 Z.z.
Zoznam záväzkov zo dňa 27.02.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zmluvné a iné prehľady zo dňa 27.02.2017 nespĺňajú podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 6
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/6/2017 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom
vestníku,
sa považujú
na účely
tohto
zákona
zverejnené
po ich
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
zákonaza
č. 200/2011
Z. z. nasledujúci
o Obchodnom deň
vestníku
zverejnení v Obchodnom
vestníku.
( § 199
ZKR) zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene
a doplnení
niektorých
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí
§ 14 ZKR ).
Obchodnýnávrhu.
vestník( 57/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 14.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K006347
Spisová značka: 26K/8/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Kuruc, nar. 26.06.1983, bytom Helcmanovce 236,
055 63 Helcmanovce, zast. JUDr. Lenka Bartoš Almášiová, advokátka so sídlom Radlinského 20, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 50 489 691 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 28.02.2017:
-

Uviesť úplnú adresu trvalého pobytu navrhovateľa.
Návrh neobsahuje úradne osvedčený podpis navrhovateľa.
Predložiť zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Predložiť zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Predložiť zmluvný prehľad v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Predložiť zoznam spriaznených osôb v zmysle ust. § 12 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/8/2017 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 15.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K006348
Spisová značka: 32R/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12
Košice, IČO: 36 853 020 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
I.
P o v o ľ u j e r e š t r u k t u r a l i z á c i u dlžníka: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12
Košice, IČO: 36 853 020.
II.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov,
zn. správcu S1390.
III.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a
priebehu reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v
Ministerstvo
spravodlivosti pomôckou
Slovenskej republiky
podľa
zákona č.prihlásených
200/2011 Z. z. pohľadávok
o Obchodnom a
vestníku
elektronickej Vydáva
podobe,
spolu s evidenčnou
ohľadom
veriteľov
ich hlasovacích
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
práv.
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IV.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o povolení
reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských

Košice, IČO: 36 853 020.
II.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov,
zn.
správcu
S1390.
Obchodný vestník 57/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
III.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a
priebehu reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v
elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích
práv.
IV.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o povolení
reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým,
že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
VI.

Určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:

vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti);
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, 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;
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.500,00 €;
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom v čase začatia konania, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa ust. § 52 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“), strana má právo z dôvodov
uvedených v § 49 uplatniť námietku zaujatosti. Podľa ust. § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), v
uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o ich práve uplatniť námietku
zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada.. Podľa ust. § 52 ods. 2 C.s.p., 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.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
republiky
podľa
zákona
č. 200/2011 Z.
z. o Obchodnom
vestníku
konkurzné konania;
ak počas reštrukturalizácie
dôjde
na súd
návrh
na vyhlásenie
konkurzu,
súd návrh
na vyhlásenie
a o zmene (§
a doplnení
niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
konkurzu uznesením odmietne
118 ods.
2 ZKR).
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Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí

Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Obchodný vestník 57/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 122 ods. 1 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
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.
(§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), v prihláške uvedie vyhlásenie, či
o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje,
inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8
).
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. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2 ZKR)
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (§
122 ods. 3 ZKR)
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa
na prihlášku prihliada. (§ 122 ods. 4 ZKR)
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
práv, registrované v osobitnom
zapísané
v na
katastri
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Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny,
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
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Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností. (§ 125 ods. 1 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. (§ 125 ods. 2 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. Rozhodnutie odseku súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého
právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku. (§ 125
ods. 3 a 4 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 16.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006349
Spisová značka: 32K/5/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jaroslav Kutan, nar. 24.06.1961, bytom Wupertálska č.
49, 040 23 Košice 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: Jaroslav Kutan, nar. 24.06.1961, bytom
Wupertálska č. 49, 040 23 Košice.
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 16.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006350
Spisová značka: 32K/6/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Peter Formela, nar. 10.04.1985, bytom: E. M. Šoltésovej
23/3, 052 01 Spišská Nová Ves, zast. JUDr. Jánom Slovinským, advokátom, so sídlom: Štefánikovo námestie 13,
052 01 Spišská Nová Ves o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 28.02.2017:
doložilMinisterstvo
návrh na spravodlivosti
vyhlásenie konkurzu
v súladepodľa
s ustanoveniami
zákona
7/2005 Z.z.
o konkurze a
Vydáva
Slovenskej republiky
zákona č. 200/2011
Z. z. oč.Obchodnom
vestníku
a oúčinnom
zmene a doplnení
zákonov na
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
reštrukturalizácii v znení
v čase niektorých
začatia konania
a vsvojom
súlade
s ustanoveniami
zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok; s úradne osvedčenými podpismi,
13
doložil Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
doložil Zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
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V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 28.02.2017:
doložil návrh na vyhlásenie konkurzu v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení účinnom v čase začatia konania a v súlade s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok; s úradne osvedčenými podpismi,
doložil Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
doložil Zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
doložil zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
doložil Zoznam svojich spriaznených osôb,
doložil poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou
závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna
účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu doloží aj správu audítora.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 32K/6/2017 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 16.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006351
Spisová značka: 31K/49/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : MANSA s.r.o., IČO: 36 771 929, so sídlom Štúrova 57A,
949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MANSA s.r.o., IČO: 36 771 929, so sídlom Štúrova 57A,
949 01 Nitra, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MANSA s.r.o., IČO: 36 771 929, so sídlom Štúrova 57A, 949 01 Nitra.
II. Súd ustanovuje správcu: SKP, k.s., so sídlom kancelárie správcu Mostná 13, 949 01 Nitra.
III. 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.
IV. 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.
V. 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.
VI. Súd poučuje
účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dôvodov podľa § 14 ods.
Občianskeho
súdnehozákonov
poriadku,
najneskôr
do uplynutia
lehoty na prihlasovanie
ao1
zmene
a doplnení niektorých
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
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Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
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 15.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006352
Spisová značka: 32K/11/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Monika Erösová, nar. 12.10.1985, bytom Seleyeho
2961/19, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku : Monika Erösová, nar. 12.10.1985, bytom
Seleyeho 2961/19, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Monika Erösová, nar. 12.10.1985, bytom Seleyeho 2961/19, 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 15.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K006353
Spisová značka: 27R/1/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Agro Jasenie, s.r.o., so sídlom Zlaté Moravce, J. Kráľa č.
12, IČO: 46514465, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Agro Jasenie, s.r.o., so sídlom Zlaté Moravce,
J. Kráľa č. 12, IČO: 46514465, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie na dlžníka: Agro Jasenie, s.r.o., so sídlom Zlaté Moravce, J. Kráľa č. 12, IČO:
46514465.
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 15.3.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K006354
Spisová značka: 1K/7/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Varšo, nar. 06.12.1960,
bytom 067 35 Čukalovce 6 správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01
Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bytom 067 35 Čukalovce 6 správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01
Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Miloš Varšo, nar. 06.12.1960, bytom 067 35 Čukalovce 6 na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 35.765,57 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 16.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006355
Spisová značka: 1K/12/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Lucia Žužová, nar.
01.12.1974, bytom Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom
kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Slavomíra
Kollára, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 EUR
zloženého dňa 14.03.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 28/2016
(36/03-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 16.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006356
Spisová značka: 1K/12/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Lucia Žužová, nar.
01.12.1974, bytom Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom
kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: JUDr. Lucia Žužová, nar. 01.12.1974, bytom Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške
9.340,98 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 16.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006357
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Mgr. Anna Bačová, nar.
08.07.1972, bytom Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom
kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Vladimíra
Šatníka, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 20.02.2017 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 12/2017.
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
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 16.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006358
Spisová značka: 1K/8/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DAEM s. r. o., so sídlom Karpatské Námestie 10, 831 06
Bratislava, IČO: 44 117 043, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGROFYT, s.r.o., so sídlom Nižný
Hrabovec 420, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 36 448 079, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
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- informáciu o stave hotovosti
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v deň predloženia
tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou
predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
17
30 dní od začatia konkurzného konania.
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U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 240 TZ:
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.
Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
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(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, potrestá sa
odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.

Okresný súd Prešov dňa 16.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006359
Spisová značka: 1K/8/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/8/2017
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: DAEM s. r. o., so sídlom Karpatské Námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 44 117 043
proti
dlžníkovi: AGROFYT, s.r.o., so sídlom Nižný Hrabovec 420, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 36 448 079
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 17.05.2017 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

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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preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 16.03.2017

spisová značka: 1K/8/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: DAEM s. r. o., so sídlom Karpatské Námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 44 117 043
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
dv.: 18.

sa

pojednávanie na deň 17.05.2017 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGROFYT,
s.r.o., so sídlom Nižný Hrabovec 420, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 36 448 079
a to

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ č. 1: DAEM s. r. o., so sídlom Karpatské Námestie 20
10, 831 06 Bratislava, IČO: 44 117 043

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 17.05.2017 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č.
dv.: 18.
Obchodný
vestník 57/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGROFYT,
s.r.o., so sídlom Nižný Hrabovec 420, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 36 448 079
a to
veriteľ č. 1: DAEM s. r. o., so sídlom Karpatské Námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 44 117 043
veriteľ č. 2: TOPFARM s.r.o., so sídlom Jarková 61, Malý Ruskov 075 01, IČO: 36 788 431
veriteľ č. 3: Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 16.03.2017

Okresný súd Prešov dňa 16.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006360
Spisová značka: 1K/19/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BEERTRADE, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 403 107, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so
sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: BEERTRADE, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 403 107
na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v
celkovej výške 4.617,45 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 16.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006361
Spisová značka: 1K/15/2016
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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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Lukáš Sabolík, nar.
20.11.1986, bytom Pod kopaninou 864/3, 082 71 Lipany, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie
Hlavná 122, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Lukáš Sabolík, nar. 20.11.1986, bytom Pod kopaninou 864/3, 082 71
Lipany namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 145,33 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 16.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006362
Spisová značka: 4K/5/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ŠPORTREKREA, akciová spoločnosť Snina v lik-vidácii,
so sídlom Futbalový štadión, Pčolinská, 069 01 Snina, IČO: 31 668 151, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Stelu Wildeovú, so sídlom kancelárie Konštantínova 6,
080 01 Prešov
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 15.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, 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

22

Obchodný vestník 57/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2017

K006363
Spisová značka: 40K/39/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Kolesár, nar. 23.04.1963, trvale
bytom Ulica B. Björnsona 445/1, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie
Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Vladimírovi Fraňovi so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka
správcu S445 sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K006364
Spisová značka: 28K/41/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Mário Hesko, nar. 02.04.1976, trvale
bytom 916 33 Hrádok 71, ktorého správcom je JUDr. Matúšovi Košarovi so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911
01 Trenčín, značka správcu S1395, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Matúša Košaru so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1395.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K006365
Spisová značka: 22K/6/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnú spoločnosť Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so
sídlom Ľudmily Podjavorinskej 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 67, ktorého predbežným správcom je
JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so sídlom Ľudmily
Podjavorinskej 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 67, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so sídlom Ľudmily
Podjavorinskej 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 67 sa zastavuje pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej
inštancie
dospel na
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rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 16.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K006366
Spisová značka: 38K/40/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť LUXOR a. s. so
sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123, ktorého správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu správcu na
určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Odvolanému správcovi JUDr. Róbertovi Faturovi so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S628 sa priznáva paušálna odmena vo výške 6 771,55 eura.
II. Vo zvyšnej časti sa návrh správcu zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako
CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 16.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K006367
Spisová značka: 28K/5/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Mikulecký (predtým Horváth),
nar. 25.08.1981, Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Alexander Mikulecký (predtým Horváth), nar.
25.08.1981, Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica.
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
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DeňHorváth),
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22.03.2017
25.08.1981, Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006368
Spisová značka: 28K/3/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radislava Piknová, nar. 24.08.1971, Legionárska č.
1125/5, 926 01 Sereď o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto,
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Radislava Piknová, nar. 24.08.1971, Legionárska č. 1125/5, 926 01 Sereď,
predbežného správcu JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Senica 905 01, Robotnícka 79.
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.

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
K006369
Spisová značka: 36K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Urban, narodený
07.10.1969, podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban - METTYS, IČO: 32 837 267, s miestom podnikania
919 28 Bučany 382, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 20710543, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 61 754,85 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 12/1-12/10 a
13/1-13/97.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 22.03.2017

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006370
Spisová značka: 36K/21/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CONEX tur, spol. s.r.o. (predtým
HUTERA, spol. s.r.o.), so sídlom T. Vansovej 225/3, 924 01 Galanta, IČO: 34 107 916, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35807/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Stanislav Volár,
so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 3 591,22 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006371
Spisová značka: 23K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: Váradi - tex, s.r.o., so sídlom Átriová 1581/6, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 46 013 792, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26844/T,
uznesením č.k.: 23K/44/2016 - 64 zo dňa 09.02.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.02.2017, zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: Váradi - tex, s.r.o., so sídlom Átriová 1581/6, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 013
792, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2017.
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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Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: Váradi - tex, s.r.o., so sídlom Átriová 1581/6, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 46 013 792, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26844/T,
uznesením č.k.: 23K/44/2016 - 64 zo dňa 09.02.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.02.2017, zastavil
konkurzné
dlžníkovi: Váradi - tex,Konkurzy
s.r.o., so sídlom
Átriová 1581/6, 929 01 Dunajská
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792, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K006372
Spisová značka: 31K/22/2010

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Braniš, nar. 16.04.1958, 919 01
Zvončín 12, správcom majetku ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava,
uznesením č.k.: 31K/22/2010 - 476 zo dňa 09.02.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.02.2017, zrušil
konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K006373
Spisová značka: 36K/36/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNIKONSTRUKT, s.r.o., Kvetná
1593/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 270 261, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.:
Sro, vložka č. 16927/T, správcom ktorého je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1,
Trnava, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava z
funkcie správcu úpadcu: UNIKONSTRUKT, s.r.o., Kvetná 1593/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 270 261,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 16927/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006374
Spisová značka: 23K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Váradi - tex, s.r.o., so sídlom Átriová 1581/6,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 013 792, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 26844/T, právne zast.: JUDr. Ladislav Slovák, advokát, Nemešsegská 6575/35, 929 01 Dunajská
Streda, o odmene predbežného správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Váradi - tex, s.r.o., so sídlom Átriová 1581/6,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 013 792, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
Obchodný
57/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
22.03.2017
vložka číslo:vestník
26844/T,
právne zast.: JUDr. Ladislav
Slovák,
advokát, Nemešsegská 6575/35,Deň
929vydania:
01 Dunajská
Streda, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi DAREKON, k.s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava,
odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 8,50 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných
výdavkov vo výške 672,38 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
pol. reg. D19 119/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006375
Spisová značka: 36K/38/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MARWEL, s.r.o., so sídlom Kátovská 23, 908 51 Holíč,
IČO: 36 222 062, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 10412/T,
predbežným správcom ktorého je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: MARWEL, s.r.o., so sídlom Kátovská 23, 908
51 Holíč, IČO: 36 222 062, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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.
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
z. o
Obchodnom
vestníku
V odvolaní saVydáva
má ďalej
uviesť spravodlivosti
proti ktorému
rozhodnutie
smeruje,
v akom
rozsahuZ.sa
napáda,
z akých
dôvodov sa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Obchodný vestník 57/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 14.3.2017
JUDr. Martin Smolko, sudca
K006376
Spisová značka: 36K/44/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Dubík, narodený 22.02.1947,
bytom Dlhá nad Váhom 40, 925 05 Šaľa, správcom ktorého je Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie
Sadová 3/A, 905 01 Senica, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica z
funkcie správcu úpadcu: Jozef Dubík, narodený 22.02.1947, bytom Dlhá nad Váhom 40, 925 05 Šaľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006377
Spisová značka: 23K/14/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGastro Slovakia s.r.o. v likvidácii,
IČO 36260321, Ružová 8, 909 01 Skalica, zast.: Advokátska kancelária Machová s.r.o., Čulenova 2A/2621, Skalica,
správcom ktorého je Lex Creditor k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 15, Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do
konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 2.338,01 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 30-37.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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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sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
Obchodný vestník 57/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 22.03.2017
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006378
Spisová značka: 23K/7/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Šimončič Juristová, nar.
23.4.1982, Michalská 2346/8, Hlohovec, zast.: Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát, Piešťanská 3, Trnava, správcom
ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, Piešťany, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho
vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 895,86 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom S2-S23.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006379
Spisová značka: 23K/18/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OneStep a.s., IČO 36654388,
Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky, správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie:
Kováčska 23, Šamorín, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č.
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 15.771,37 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1-52.
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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p o v ovestník
ľ u j e v57/2017
s t u p nového veriteľa: Slovenská
a.s., so sídlom Cintorínska
č. 21, 814
99
Obchodný
Konkurzy konsolidačná,
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
22.03.2017
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 15.771,37 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1-52.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006380
Spisová značka: 25K/46/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa 1: Tibor Štefánik - NOBA - SMOKER, IČO: 32 286 066,
Kasárenská 345, 911 05 Trenčín, veriteľa 2: NOBA - SMOKER, s.r.o., IČO: 36 848 719, Kasárenská 345, 911 05
Trenčín, obaja právne zastúpení: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46, 911 40
Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TO - GA, s.r.o., IČO: 47 989 149, Sadová 638, 905 01
Senica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 35223/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: TO - GA, s.r.o., IČO: 47 989 149, Sadová 638, 905 01 Senica, predbežného
správcu JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
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.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006381
Spisová značka: 23K/6/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOLÓNIASPOL, s.r.o., IČO
36257664, Hodská 1596/50, Galanta, správcom majetku ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie:
Robotnícka 79, 905 01 Senica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 57/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2017

Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) na nového veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v rozsahu pohľadávky
v celkovej výške 172.774,39 eur.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006382
Spisová značka: 36K/38/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABC-Z invest, s.r.o., „v likvidácii“, so
sídlom Trojičné námestie 9, 918 42 Trnava, IČO: 31 406 998, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22895/T, zastúpený likvidátorom Martinom Michalkom, narodeným 06.08.1994, bytom
Lúčky 2581/3, Skalica, právne zastúpený: JUDr. Ing. Elenou Divko, PhD., Gorkého 1/A, 909 01 Skalica, správcom
majetku ktorého je INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, o
návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 1 932,05 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006383
Spisová značka: 36K/5/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Drietomská, narodená
29.06.1971, trvale bytom Gen. Goliána 6011/28, 917 01 Trnava (podnikajúca pod obchodným menom Jana
Drietomská, s miestom podnikania Školská 3, 917 01 Trnava, IČO: 30 971 934, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-7553), právne zas. Mgr. Ing. Mariánom Galbavým,
Piešťanská 3, Trnava, správcom majetku ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 34 633,39 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 6/1-6/28.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006384
Spisová značka: 36K/15/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mariána Adamčíka, narodeného
12.9.1957, bytom Veterná 3138/21, Sereď, zastúpený JUDr. Tiborom Sanákom, advokátom, Námestie SNP 2, 917
01 Trnava, správcom majetku ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa,
o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 47,43 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 10.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006385
Spisová značka: 25K/15/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A-P Stav, s. r. o., Bratislavská 1741,
IČO: 36 239 801, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č.12331/T, správcom, ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka
345/12, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 4.858,66 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 116-126.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006386
Spisová značka: 36K/17/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OD ASO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Hlavná 15, Trnava 917 00, IČO: 36 257 621, zastúpeného likvidátorom Ing. Janou Frídelovou, nar. 26.12.1970, 919
29 Malženice 403, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 14506/T, správcom
ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, o
návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 1 040,00 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 5/1-2.

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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Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 1 040,00 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 5/1-2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006387
Spisová značka: 25K/13/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Šuták, nar. 27.02.1977,
Piešťanská 508/122, 922 31 Sokolovce, správcom majetku ktorého je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom
kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 10.397,86 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 4/S/0014/S/030.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006388
Spisová značka: 25K/32/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Marko, nar. 01.05.1959, Pánska
Niva 3556/18, Hlohovec, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát, Piešťanská 3, Trnava, správcom
ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: P. Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa, o
návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 576,64 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 6/1-2.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006389
Spisová značka: 25K/43/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTO - AZ s.r.o., IČO: 35 797 541,
Pekárska 11, 917 01 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01
Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 29.500,81 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 272 37 - 281
46, 283 48 - 284 49, 285 50, 286 51, 287 47, 287 52, 288 53 - 312 77, 236/1-240/5, 268/33-270/35, 241/6, 242/7,
243/8, 265/30, 246/31, 267/32 a 271/36.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006390
Spisová značka: 36K/18/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o., so sídlom
Táborská 3211/2B, Veľký Meder 932 01, IČO: 44 324 057, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 22478/T, správcom ktorého je JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu
Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
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Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 10 441,89 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom D/57 - D/58.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006391
Spisová značka: 23K/38/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INTECMA Slovakia s.r.o., Vlárska 12,
Trnava, IČO 36613452, správcom majetku ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova
9, Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) na nového veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v rozsahu pohľadávky
v celkovej výške 1.076,72 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1/1-1/11.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a

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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K006392
Spisová značka: 25K/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Fabian, nar. 11.06.1980,
podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Fabian, Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce, IČO: 46 841 822, zapísaný
v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, č. 250-32596, správcom ktorého je JUDr. Alexander Floriš, so
sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 859,54 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 3/1,2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006393
Spisová značka: 36K/41/2015

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K - HOLZ spol. s.r.o., so sídlom 919
05 Trstín 540, IČO: 36 272 060, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
17157/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 101 582,25 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 83-146.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006394
Spisová značka: 25K/28/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o., "v
reštrukturalizácii", Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 968 621, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34704/T, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 178.208,14 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 555-635.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K006395
Spisová značka: 36K/37/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o., so
sídlom Malookočská 356/11, 930 28 Okoč, IČO: 44 646 097, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 23347/T, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie
Vajslova 11, 917 01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 31 192 266,04 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 6-10,12,14
-26,29-60.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006396
Spisová značka: 25K/19/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAROP, s.r.o., IČO: 36 285 528, 925
21 Malá Mača č. 86, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18252/T,
právne zastúpený: JUDr. Pavol Haško, advokát, Košická 52, 821 08 Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Ondrej
Bartošovič, so sídlom kancelárie: Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 4.526,33 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 2-31.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K006397
Spisová značka: 25K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INSSTAV, s.r.o., IČO: 44 454 040,
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INSSTAV, s.r.o., IČO: 44 454 040,
Mierová 1, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 24758/T,
správcom ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 65.668,02 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom S50,S51 a S54
-68.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K006398
Spisová značka: 25K/11/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Kántorová, nar. 09.08.1958,
bytom Kolónia 206, 930 35 Michal na Ostrove, správcom ktorého je Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 2.243,93 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 21-29.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z Vydáva
akých Ministerstvo
dôvodov sa
rozhodnutie
považuje
za nesprávne
(odvolacie
dôvody)
a čoho savestníku
odvolateľ domáha
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
(odvolací návrh).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K006399
Spisová značka: 25K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o., IČO: 31 619
321, Pekárska 11, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
31537/T, správcom ktorého je JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie: Révová 7, 811 02
Bratislava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) na nového veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v rozsahu pohľadávky
v celkovej výške v celkovej výške 185.526,53 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 164/1338/176.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, s u d k y ň a
K006400
Spisová značka: 4K/17/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Junas, nar. 22.12.1968, bytom
Bagarova 1, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, v časti o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
5, 851 02 Bratislava, IČO:
35 724 803, na vstup do konkurzného konania, takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Junas, nar. 22.12.1968, bytom
Bagarova 1, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, v časti o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska
5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje navrhovateľovi EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803,
vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy
44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, a to v časti pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod číslami 12.,
13.a 14 v celkovej výške 1.529,04 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 15.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K006401
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok úpadcu: Ing. Lucia Čižmáriková, nar.
05.07. 1977, bytom Oslobodenia 37/52, 010 04 Žilina - Bánová, správcom ktorého je Ing. Jaroslav Veréb so sídlom
kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
rozhodol
I. Odvoláva z funkcie správcu Ing. Jaroslav Veréb so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin.
II. Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01
Banská Bystrica.
III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 15.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K006402
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Lucia Čižmáriková, nar. 05.07.
1977, bytom Oslobodenia 37/52, 010 04 Žilina - Bánová, správcom ktorého je: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom
kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, odmenu
vo výške 165,97 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v celkovej výške 165,97
Vydáva
MinisterstvoIng.
spravodlivosti
zákona č.
200/2011 Z. 43,
z. o 036
Obchodnom
vestníku
eur predbežnému
správcovi:
JaroslavSlovenskej
Veréb, sorepubliky
sídlompodľa
kancelárie
Mudroňova
01 Martin,
z preddavku
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
zloženého veriteľom -navrhovateľom dňa 28.04.2016 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č. 67
rok 2016, účt. doklad 67/4-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
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Priznáva predbežnému správcovi Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, odmenu
vo výške 165,97 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v celkovej výške 165,97
eur predbežnému správcovi: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, z preddavku
zloženého veriteľom -navrhovateľom dňa 28.04.2016 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č. 67
rok 2016, účt. doklad 67/4-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 15.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K006403
Spisová značka: 4K/20/2013
Okresný súd Žilina, v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: J.M. TURIEC, s.r.o., so sídlom Dĺžiny
122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44 881 622, správcom ktorého je: Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom
kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina.
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
Okresný súd Žilina dňa 16.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K006404
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o.,
Nobelova 48, 831 02 Bratislava, IČO: 35 834 528, 2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká
republika, IČO: 60 697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47
373 067, právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, za účasti
pristupujúcich veriteľov na základe právoplatného rozhodnutia o pristúpení do konania: 4/ HDT SK, s.r.o. so sídlom
Borekova 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 884 088, 5/ C O M F E R R s.r.o., so sídlom Čenkovce 312, 930 39
Čenkovce, IČO: 31 431 046, 6/ HRASPO spol. s r.o., so sídlom Krejčího 40a, 627 00 Brno, Česká republika, IČO:
253 23 610 právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, 7/
LADCE Betón, s.r.o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, právne zastúpený: JUDr.
Marián Karásek, advokát, M.R.Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 922 556, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443,
predbežného správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: M.R.Štefánika 25, 036
01 Martin.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
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I. Ustanovuje dlžníkovi: REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443,
predbežného správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: M.R.Štefánika 25, 036
01 Martin.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka
je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby
táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 15.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K006405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/48/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Peter Balun, nar. 13.04.1964, Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov
na deň 27.03.2017 o 13:00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu na adrese: Hlavná 50, 080 01
Prešov.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 12.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.

K006406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Veselovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci úpadcu Matej Veselovský, nar. 28.9.1987, bytom Bystrická cesta1927/76, 034 01 Ružomberok
bol zriadený konkurzný účet vo VÚB, a.s. Bratislava, č.ú. SK91 0200 0000 0037 9717 8351.
JUDr. Anna Machajdová-správca

K006407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUERTINVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/49/2015 - S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/49/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

zo

zasadnutia

veriteľského

výboru

úpadcu

SUERTINVEST,

a.s.

podľa ust. § 38 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
v
znení
neskorších
predpisov
v
konkurze
vyhlásenom
na
majetok
spoločnosti:
SUERTINVEST, a.s., so sídlom Račianska 155, 831 05 Bratislava, IČO: 36 788 953 (ďalej aj ako len „úpadca“)
vedenom
pred
Okresným
súdom
Bratislava
I
pod
spis.
zn.:
2K/49/2015.
Miesto

a

čas

Zoznam

zasadnutia:

Račianska155,

prítomných

na

1.)
2.)
3.)

Bratislava,

8.3.2017

zasadnutí

o

9.00

veriteľského

AUDIOTEC,
MARTIN,
Taara,

Lekáreň

hod.
výboru:
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3/3.
veriteľský
výbor
je
v
zmysle
ust.
§
38
ods.
2
ZKR
uznášaniaschopný.
Program
1)
2)
3)

Ad

zasadnutia

veriteľského

výboru:

Otvorenie;
Prerokovanie návrhu člena VV na uplatnenie námietok voči pohľadávkam proti podstate a hlasovanie.
Záver.

1.)

Otvorenie

zasadnutia

veriteľského

výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a ten v úvode informoval prítomných členoch o
návrhu člena veriteľského výboru Taara, s.r.o. na uplatnenie námietok voči pohľadávkam proti podstate.
Ad 2.) Prerokovanie návrhu člena VV na uplatnenie námietok voči pohľadávkam proti podstate a hlasovanie
Veriteľský výbor prerokoval návrh na uplatnenie námietok voči pohľadávkam proti podstate zapísaným v zozname
pohľadávok proti podstate doručenom predsedovi veriteľského výboru zo strany správkyne konkurznej podstaty.
Jednalo sa o dve pohľadávky proti podstate uplatnené veriteľom Mgr. Ľubomíra Beňová, advokátka, so sídlom
Záhradnícka 10, Komárno, za právne služby vo výške 352,60 Eur a 24.000,- Eur. Výsledkom prerokovania a
následného
hlasovania
členov
veriteľského
výboru
bolo
prijatie
nasledovného
uznesenia:
„Veriteľský výbor rozhodol o uplatnení námietok poradia pohľadávok proti podstate veriteľa Mgr. Ľubomíra Beňová,
advokátka so sídlom Záhradnícka 10, Komárno, za právne služby vo výške 24.000,- Eur a za zastupovanie na
schôdzi veriteľov vo výške 354,60 Eur s tým, že uvedené pohľadávky nemajú byť zaradené do zoznamu
pohľadávok. Veriteľský výbor súčasne poveruje: (A) člena veriteľského výboru Tarra, s.r.o. na: 1) prípravu textácie
námietok a 2) na podanie žaloby o určenie poradia pohľadávok proti podstate podľa § 96 ods. 6 zákona č. 7/2005
Z.z. a (B) predsedu veriteľského výboru AUDIOTEC, s.r.o. na písomné uplatnenie námietok u konkurznej
správkyne. Veriteľský výbor súčasne ukladá poverenému členovi veriteľského výboru Tarra, s.r.o., aby v prípade ak
správkyňa v celom rozsahu neakceptuje uplatnené námietky proti pohľadávkam, podal určovaciu žalobu v zmysle §
96
ods.
6
zákona
č.
7/2005
Z.z.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za
návrh:

2

hlasy

Konkurzy a reštrukturalizácie

Proti

Ad

návrhu:

0

hlasov

Deň vydania: 22.03.2017

Zdržal

sa:

3.)

1

hlas
Záver

Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38
ods.
6
ZKR
príslušnému
súdu
a
správcovi
úpadcu.
V

Bratislave,

............................................
predseda
Mgr.
AUDIOTEC, s.r.o.

dňa

8.3.2017

Ručkay,

výboru
konateľ

veriteľského
Milan

K006408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávky úpadcu: Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969.
Prihláškou doručenou správcovi dňa 14.3.2017 si veriteľ Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava,
IČO: 35831154, prihlásil nárok spolu vo výške 53,97 Eur. Pohľadávku zapisujem do zoznamu pohľadávok v súlade
s § 28 ods.3 ZoKR. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K006409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics RIANA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 262 474
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2015 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Oznámenie o oprave Zápisnice zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu: Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan
Petrovics – RIANA, IČO:34262474, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31K/10/2015
konaného dňa 28.02.2017 a zverejnený v obchodnom vestníku číslo 51/2017 zo dňa 14.03.2017 v časti 2/
Schválenie pohľadávok proti podstate bolo uvedené: V zmysle ust. § 96 ZoKR veriteľ úpadca, Slovenská
konsolidačná, a.s., Bratislava, vzniesla dňa 10.02.2017 námietku ohľadom výpočtu odmeny a výšky PPP.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po oprave, bod 2/ znie:
2/ Schválenie pohľadávok proti podstate: V zmysle ust. § 96 ZoKR veriteľ úpadcu, Slovenská konsolidačná, a.s.,
Bratislava, nevzniesla námietku.
Správca prepočítal pohľadávky a výdavky správcu ako pohľadávky proti podstate, ktoré sú spolu vo výške 3.621,50
Eur.
Odmena do I. schôdze s DPH

2.788,28Eur

Odmena zo speňaženia s DPH

525,65 Eur

Súdny poplatok 0,2%

13,- Eur

Poštovné služby

97,35 Eur

Notárske služby

20,07 Eur

Kancelárske služby a potreby

51,60 Eur

Cestovné

125,85 Eur

Uznesenie č.1/2017
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, ako zástupca veriteľov súhlasí s výškou pohľadávok proti podstate, ktoré
sú spolu vo výške 3.621,50 Eur.

K006410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2016 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789, správca úpadcu Mgr. Eva Solčianska, nar.: 22.12.1989,
bytom Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu II. kolo
verejného ponukového konania na predaj nasledovného motorového vozidla úpadcu zapísaného do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa s Autoleasing, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
IČO: 46 806 491, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 210/2016 zo dňa 02.11.2016 (K024918).
Osobné motorové vozidlo zn. BMW 120 d, nafta, 120 kw, VIN: WBAUG510X0PV35205, rok výroby 2006, EČV:
LV055EN, najazdených 235 690 km.
(ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické alebo právne vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok
a certifikátov. Motorové vozidlo má platnú emisnú kontrolu a technickú kontrolu. Úspešný záujemca je povinný v
lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta
jeho uskladnenia nachádzajúceho sa vo Zvolene. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@kozar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „KONKURZ - PONUKOVÉ KONANIE – BMW - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk
je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR,
pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú
správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi
pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0051 1878 7710, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške - 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri
zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné
meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka BMW“. Zábezpeka musí
byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úrade overenú fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote 10 dní od oznámenia správcu o tejto skutočnosti spolu
s výzvou na uzatvorenie kúpnej zmluvy túto so správcom neuzavrie alebo najneskôr do momentu uzatvorenia
kúpnej zmluvy nedoplatí zábezpeku (preddavok) na celú kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto ponukového
konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky do uplynutia lehoty na
predkladanie záväzných ponúk, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou
zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@kozar.sk,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR, pričom najnižšia ponuka kúpnej ceny musí byť vo výške
minimálne 4.800,- EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná
kúpna cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom
bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení
alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu a správca súčasne uzatvorí kúpnu zmluvu
s víťazom ponukového konania.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K006411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 2039/11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova

25

Bratislava

851 01

117,16 EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova

25

Bratislava

851 01

144,40 EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova

25

Bratislava

851 01

54,80 EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova

25

Bratislava

851 01

92,03 EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova

25

Bratislava

851 01

54,00 EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova

25

Bratislava

851 01

81,72 EUR

SKP, k.s., správca
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K006412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Pješčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 69/22, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Ondrej Pješčák, nar. 22.10.1968, bytom
Štefánikova 69/22, 059 01 Spišská Belá oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Okružná 18, 058 01 Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do 12:00
hod. alebo od 13:00 hod. do 16:00 hod. po telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 02/5020 2911.
V Poprade, dňa 17.03.2017

K006413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Denisy Mikulovej, nar. 3.1.1976, trvale bytom Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31K/34/2016, týmto oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
KRUH Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 247 851 99, so sídlom Československé armády 954/7 Hradec
Králové, Česká republika ,zastúpený JUDr. Jiří Šmídom, advokát, IČO: 014 354 00, so sídlom Eliščino nábreží
280/23 Hradec Králové, Česká Republika vo výške 350,12 Eur, doručená do kancelárie správcu dňa 1.3.2017,
JUDr. Štefan Straka

K006414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IB Správcovská, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 833 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2013 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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Okresný súd Trenčín
29K/11/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu IB Správcovská, s.r.o.
Trenčín IČO: 36 833 185, sp. zn. 29K/11/2013

Gen. Svobodu 1, 911 08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: Sociálna poisťovňa, ul. 29. Augusta 8- 10, Bratislava
Dátum konania: 15.03.2017
Zoznam prítomných :
1) Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, ul. 29. Augusta 8-10,813 63 Bratislava - predseda
2) Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 - člen
3) Sberbank Slovensko, a.s. Bratislava zastúpená AK SEDLAĆKO&PARTNERS, s.r.o.
1) Otvorenie
2) Hlasovanie za udelenie súhlasu s vylúčením majetku úpadcu IB Správcovská s.r.o podľa § 81 ods.1 ZKR
zverejnený v OV č. 217/2013 pod por.č. 73-76, por.č. 78 a v OV č. 230/2013 pod por.č.79 v zmysle žiadosti správcu
zo dňa 2.2.2017.
3) Záver
K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia.
K bodu 2) Hlasovanie za udelenie súhlasu s vylúčením majetku úpadcu IB Správcovská s.r.o podľa § 81 ods.1
ZKR zverejnený v OV č. 217/2013 pod por.č. 73-76, por.č. 78 a v OV č. 230/2013 pod por.č.79 v zmysle žiadosti
správcu zo dňa 2.2.2017.
V zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR , „ ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. „
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
V súvislosti s uvedeným listom zo dňa 2.2.2017 požiadal správca VV o udelenie súhlasu s vylúčením majetku –
pohľadávok úpadcu IB Správcovská s.r.o podľa § 81 ods.1 ZKR zverejnený v OV č. 217/2013 pod por.č. 73-76,
por.č. 78 a v OV č. 230/2013 pod por.č.79
Hlasovanie o udelenie súhlasu s vylúčením majetku - pohľadávok úpadcu IB Správcovská s.r.o podľa § 81 ods.1
ZKR zverejnený v OV č. 217/2013 pod por.č. 73-76, por.č. 78 a v OV č. 230/2013 pod por.č.79
Návrh na uznesenie č. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Členovia veriteľského výboru úpadcu IB Správcovská, s.r.o Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín IČO: 36 833 185
udeľujú súhlas s vylúčením majetku - pohľadávok úpadcu IB Správcovská s.r.o podľa § 81 ods.1 ZKR zverejnený
v OV č. 217/2013 pod por.č. 73-76, por.č. 78 a v OV č. 230/2013 pod por.č.79 v súlade so žiadosťou správcu zo
dňa 6.3.2017.
Za: 2 členovia
Proti: 1 člen
Zdržal sa : 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 1
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 16.3.2017
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru

Veriteľský výbor zaväzuje správcu zverejniť predmetnú zápisnicu v obchodnom vestníku.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
zastúpená JUDr. Helena Nagyová

K006415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Andreja Hlinku 605 / 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota a mena: 569,82 €

V Nitre, dňa 17.03.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K006416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IB Správcovská, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 833 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2013 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu.
Mgr. Peter Plško, správca úpadcu IB Správcovská, s.r.o. v konkurze, so sídlom Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín,
IČO: 36 833 185 v zmysle § 81 ods. 1 zákona č..7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru vylučujem týmto zo súpisu tieto súpisové zložky
majetku:
P.č. Označenie dlžníka

Právny dôvod vzniku

ARENA SLOVAKIA, s.r.o.
73. Dunajké nábr.- Parné kúpele 1151, Komárno,
Neuhradené faktúry za prenájom priestorov
IČO: 36 519 405
Marcela
Horňáková
–
Pedikúra
Romana, Neuhradené faktúry za prenájom priestorov
74.
Mládežnícka 4, Trenčín, IČO: 36 878 537
POLYART, s.r.o.
75. Kpt. Jaroša 20, Trenčín
Neuhradené faktúry za prenájom priestorov
IČO:36 327 409
Seny Groups Slovakia s.r.o.
Neuhradené faktúry z obchodného styku
76. Námestie A. Hlinku 1, Žilina
základe kúpnopredajnej zmluvy
IČO: 45 451 524
ZEOTOP, s.r.o.
Neuhradené faktúry z obchodného styku
78. Zlatovská 32, Trenčín
základe kúpnopredajnej zmluvy
IČO: 34 105 042
Mesto Trenčín
79. sídlo: Mierové námestie 2, Trenčín
Uplatnenie nároku na náhradu škody
IČO: 00 312 037

na
na

Súpisová
hodnota

mena

Dátum
zapísania

1 577,38

€

04.11.2013

1 073,73

€

04.11.2013

5 353,61

€

04.11.2013

31,84

€

04.11.2013

559,85

€

04.11.2013

32 328,76

€

21.11.2013

Mgr. Peter Plško, správca

K006417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Toporka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/26K/43/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
zo schôdze veriteľov dlžníka: Ing. Marek Toporka, nar.17,.09.1970 , bytom Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce
sp. zn. 26K/43/2016
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Jana Závodská., evidenčné číslo správcu: S737
Dátum konania:

17.03.2017

Miesto konania:

Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, SR, kancelária správcu

Doba konania:

09.00 hod.- 09.40 hod

Zvolávateľ:

JUDr. Jana Závodská, správca

Predseda schôdze:

JUDr. Jana Závodská, správca

Zoznam veriteľov prítomných na schôdzi:
Podľa pripojenej prezenčnej listiny prítomných na schôdzi veriteľov úpadcu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice sa zúčastnili dvaja nezabezpečení veritelia.
Bod 1. Otvorenie
Schôdzu veriteľov otvoril a viedol správca, ktorý konštatoval, že oznam o zvolaní schôdze veriteľov, ktorú
zvolal správca, bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2017 zo dňa 23.02.2017. Správca konštatoval, že bola
zachovaná 15 dňová lehota medzi zvolaním a konaním schôdze. Keďže schôdzu veriteľov zvolal správca, v súlade
s ustanovením § 35 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) jej bude predsedať správca. Schôdza sa bude riadiť programom uvedeným v oznámení.
Správca konštatoval, že na schôdzi sú prítomní: veriteľ Valentyn Pravdyuk – nezabezpečený veriteľ s právom
hlasovať a Ján Karabinoš – nezabezpečený veriteľ s právom hlasovať. Schôdza je uznášania schopná.
Správca odôvodnil potrebu zvolať schôdzu veriteľov, keďže na prvej schôdzi veriteľov ktorá bola zvolaná
predchádzajúcim správcom Ing. Kollárovou nebol zvolený príslušný orgán – zástupca veriteľova a prvá schôdza
bola ukončená bez prejednania bodu programu – voľba príslušného orgánu.
Bod 2. Voľba zástupcu veriteľov:
Podľa ust. § 37 ods. 2 Zákona č. 7/2005 ZKR správca navrhol, aby vzhľadom na to, že ide o malý konkurz, funkciu
zástupcu veriteľov vykonával veriteľ s najvyšším počtom hlasov: Valentyn Pravdyuk, s počtom hlasov 5 666 724,
ktorý je prítomný, je nezabezpečeným veriteľom s právom hlasovať.
Hlasovanie: za:5 716 724 hlasov, proti: 0 hlasov,

nehlasovalo: 0 hlasov

Správca konštatoval, že schôdzou veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov Valentyn Pravdyuk.
Uznesenie 1/2017:
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Schôdza veriteľov dlžníka Ing. Marek Toporka nar. 17.09.1970 zvolila na svojom zasadnutí dňa 17.03.2017 za
zástupcu veriteľov veriteľa Valentyna Pravdyuka.
Bod 3. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
Správca predniesol správu o činnosti, súpise podstát a stave konkurzného konania, výške vzniknutých pohľadávok
proti podstate, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
Schôdza veriteľov zobrala správu na vedomie bez pripomienok. Prítomným veriteľom správca odovzdal písomné
vypracovanie tejto správy.
Bod 4. Zisťovanie stanovísk veriteľov
Správca v nadväznosti na prednesenú správu predniesol schôdzi veriteľov návrh na ďalší postup v konkurznom
konaní.
Správca vyzval prítomných veriteľov, aby predniesli svoje stanoviská, návrhy prípadne námietky. Prítomný veritelia
nemali l námietky ani návrhy.
Bod 5. Záver
Správca sa poďakoval prítomným veriteľovi za účasť na schôdzi a ukončil ju. Uviedol, že zápisnica zo schôdze bude
aj s prílohami predložená súdu a zverejnená v OV. Zvolenému zástupcovi veriteľov bude zaslaná elektronicky.
V Košiciach dňa 17.03.2017
JUDr. Jana Závodská, správca

K006418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18, 947 01
Hurbanovo, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť 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.
Bežný účet vedený v Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN : SK11 1100 0000 0029 3117 1720

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Nitre, dňa 17.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K006419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilágyiová Edita, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 445, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac február 2017 o sumu 207,58 €

K006420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
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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Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac február 2017 o sumu 327,64 €

K006421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bojsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 389, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/29/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota: Popis inej majetkovej hodnoty Registrácia Súpisová hodnota majetku Mzda
úpadcu za mesiac 10/2016 ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové Zámky 60,- Euro Mzda
úpadcu za mesiac 11/2016 ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové Zámky 60,- Euro Mzda
úpadcu za mesiac 12/2016 ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové Zámky 60,- Euro Mzda
úpadcu za mesiac 01/2017 ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové Zámky 60,- Euro Mzda
úpadcu za mesiac 02/2017 ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové Zámky 60,- Euro Mzda
úpadcu za mesiac 03/2017 ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové Zámky 60,- Euro
K006422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 960 / 9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2014 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac február 2017 o sumu 425,51 €

K006423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Nitrianský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 35/69, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 02/2017.
Súpisová hodnota majetku a mena: 75,51 EUR

V Nitre, dňa 15.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K006424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 4. kolo

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

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

Výrobné číslo

Hodnota v €

2

vysávač (S18)

Neuvedené

250,00 €

11

Akumulátorový skrutkovač BOSH

GSP 14.4.-2

30,00 €

13

Akumulátorový skrutkovač FERM

Neuvedené

30,00 €

14

Akumulátorový skrutkovač BOSH

GSR 1440 - Li

30,00 €

15

Mikrovlnná rúra – 2x

Neuvedené

80,00 €

18

Akumulátorový skrutkovač EXTOL

Neuvedené

40,00 €

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

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K006425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty úpadcu Denisa Mikulová, nar. 03.01.1976, bytom Helmecká
29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., č. k.
31K/34/2016, týmto zvoláva opakovane prvú schôdzu veriteľov v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „ZKR“), ktorá sa bude konať dňa 10.04 2017
(pondelok) o 11.00 hod. v kancelárii správcu: Krmanova 1, 040 01 Košice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov § 37 ods. 1 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Veritelia-fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia-právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Štefan Straka, správca
V Košiciach, dňa 17.03.2017

K006426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Pješčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 69/22, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2K/7/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Ondrej Pješčák, nar.
22.10.1968, trvale bytom Štefánikova 69/22, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov spis. zn.: 2K/7/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 50/2017 dňa
13.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Okružná 18,
058 01 Poprad, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov k
spis. zn.: 2K/7/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. 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. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku neprihliada. 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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Poprade, dňa 17.03.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
bankrupt Ondrej Pješčák, born 22.10.1968, domicile at Štefánikova 69/22, 059 01 Spišská Belá, Slovak republic. I
am obligate to inform you that with the resolution of the District Court in Prešov, No 2K/7/2017 published in the
Government Journal No 50/2017 on 13.03.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the
Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims
in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný
súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No 2K/7/2017 and in one original to the bankruptcy
trustee to the address BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Okružná 18, 058 01 Poprad, Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in
the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim against another person as
the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in
the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated by
the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and registracion will be ignored. The
creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion form has to be signed. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount
of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged
in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity
shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the
claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic , a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated,
otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration
form , which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing
creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.

K006427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Firkala Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slivník 197, 076 12 Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/52/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/52/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., správca so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, správca úpadcu
Imrich Firkala, nar.: 19.03.1985, trvale bytom Slivník 197, 076 12 Slivník v zmysle § 96 ods. 2 ZKR v spojení s § 97
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v
Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B (ďalej len "Zabezpečený veriteľ"), ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
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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.
Vo Zvolene dňa 16.03.2017
LawService Recovery, k.s., správca

K006428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová ul. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom,
IČO: 14 144 58, týmto v zmysle § 75 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktualizuje súpis majetku úpadcu tak, že nižšie
uvedený spoluvlastnícky podiel úpadcu k nehnuteľnostiam preraďuje zo všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 214/2016 zo dňa 08.11.2016 (K025355) do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom pri Trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35
744 723, číslo zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 10 – 47:
Stavby:
Popis Štát obec
Dom SR
Dom SR
Dom SR
Dom SR
Dom SR
Dom SR

Katastrálne územie

Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom

nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom

nad
nad
nad
nad
nad
nad

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisné
číslo

Súpisová
hodnota

749

556/15

1/2

338

2.786,24 EUR

749

556/12

1/2

389

3.328,80 EUR

749

556/10

1/2

390

2.158,01 EUR

749

556/11

1/2

391

1.872,45 EUR

749

556/5

1/2

406

4.254,83 EUR

749

556/8

1/2

408

599,67 EUR

Pozemky:
Výmera
m2

Druh
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

plochy a
plochy a
plochy a
plochy a
plochy a

v

Štát obec

4685

SR

1043

SR

1519

SR

375

SR

147

SR

Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom

Katastrálne
územie
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom

nad
nad
nad
nad
nad

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

749

556/2

1/2

5.303,77 EUR

749

556/5

1/2

1.180,75 EUR

749

556/6

1/2

1.719,62 EUR

749

556/7

1/2

424,53 EUR

749

556/8

1/2

166,42 EUR
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Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

plochy a
plochy a
plochy a
plochy a
plochy a
plochy a
plochy a

2907

SR

529

SR

459

SR

816

SR

81

SR

6

SR

683

SR

Konkurzy a reštrukturalizácie
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom

nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
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749

556/9

1/2

3.290,94 EUR

749

556/10

1/2

598,87 EUR

749

556/11

1/2

519,62 EUR

749

556/12

1/2

923,77 EUR

749

556/13

1/2

91,70 EUR

749

556/14

1/2

6,79 EUR

749

556/15

1/2

772,21 EUR

K006429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová ul. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom,
IČO: 14 144 58, týmto v zmysle § 75 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktualizuje súpis majetku úpadcu tak, že nižšie
uvedený spoluvlastnícky podiel úpadcu k nehnuteľnostiam preraďuje zo všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 214/2016 zo dňa 08.11.2016 (K025355) do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra,
číslo zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 48 – 69:
Stavby:
Popis Štát obec
Dom SR

Katastrálne územie

Kravany
Dunajom

nad Kravany
Dunajom

nad

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

313

640/3

¼

podiel Súpisné
číslo
89

Súpisová
hodnota
20.000,- EUR

Pozemky:
Druh

Výmera
m2

Zastavané plochy a
864
nádvoria
Záhrady

217

v

Štát obec
Kravany
Dunajom
Kravany
SR
Dunajom
SR

Katastrálne
územie
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom

nad
nad

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

313

640/3

¼

7.992,60 EUR

313

640/6

¼

2.007,40 EUR
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K006430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová ul. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom,
IČO: 14 144 58, týmto v zmysle § 75 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktualizuje súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 214/2016 zo dňa 08.11.2016 (K025355) v rozsahu nižšie uvedených
súpisových hodnôt:
Pozemky:
Výmera
m2

Druh

Zastavané plochy a
647
nádvoria
Zastavané plochy a
495
nádvoria
Ostatné plochy

Štát obec
SR
SR

685

Orná pôda

v

SR

1659

SR

Orná pôda

4287

SR

Orná pôda

1888

SR

Orná pôda

2104

SR

Orná pôda

4279

SR

Orná pôda

26

SR

Orná pôda

11

SR

Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom

Katastrálne
územie
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

979

437/128

1/16 v BSM

566,55 EUR

979

437/228

1/16 v BSM

433,45 EUR

393

640/2

1/1 v BSM

775,47 EUR

899

189/4

1/1 v BSM

1 163,88 EUR

899

192/42

1/1 v BSM

3 007,58 EUR

899

405/50

1/1 v BSM

1 324,54 EUR

899

405/51

1/1 v BSM

1 476,08 EUR

899

437/20

1/1 v BSM

3 001,96 EUR

899

437/119

1/1 v BSM

18,24 EUR

899

437/219

1/1 v BSM

7,72 EUR

Hnuteľné veci:
Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

1

Príves nákladný
1
zn. Bán

Evidenčné
číslo

U5HV07511A1RB0955 KN945YK

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

2010

opotrebované

1/1

nezistená

K006431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016 S1748
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
23K/41/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Veronika Žitňáková, nar. 18.09.1963, bytom Poronda 643/11, Zavar, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov na deň 12. mája 2017 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Pázmaňa 2020/30,
927 01 Šaľa, 1. podlažie, miestnosť č. 109.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.

Prezentácia veriteľov sa začína o 9.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K006432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953
01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70,
953 01 Zlaté Moravce, sp. zn.: 32K/21/2016 S 1235, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") zostavil zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930. Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstate veriteľa Tatra
banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930. 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. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na
tel. č. 0911 733 454.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Leviciach, dňa 16.3.2017

K006433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IZ plus s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškova 1982 / 0, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 834 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2010 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznam v zmysle ust. § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o vylúčení majetku zo súpisu
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IZ plus, s.r.o., so sídlom Matúšková 1982, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 36 834 041, správca v súlade so súhlasom Okresného súdu v Žiline s vylúčením majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty, ktorý udelil Uznesením zo dňa 09.03.2017, č.k. 3K/35/2010-228, oznamuje vylúčenie
nasledovného hnuteľného majetku úpadcu zo súpisu majetku:
- hnuteľný majetok úpadcu, zapísaný v súpise majetku ako Súpisová zložka č. 1. – nákladné motorové vozidlo
ŠKODA VANPLUS EFF659, biela farba, kategória N1, zverejnené v OV 106B/2011 zo dňa 02.06.2011.
Dôvodom vylúčenia majetku zo súpisu je skutočnosť, že majetok sa nachádza na neznámom mieste a jeho
vymáhanie je zjavne neúčelné nakoľko náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by prevýšili výťažok zo
speňažebńia.
Poučenie:
V zmysle ust. § 81 ZKR: Vylúčený majetok správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne
najlepšie podmienky. Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho
pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.
V Žiline, dňa 17.03.2017
Ing. Gabriela Ďurmanová, konkurzný správca

K006434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2 ZH, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 50 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 833
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu 2 ZH, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Kollárová 50, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 660 833, na základe súhlas zástupcu veriteľov, ako príslušného orgánu, správca podľa
§ 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, týmto vylučuje nasledovnú súpisovú zložku zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu 2 ZH, s.r.o. „v konkurze“, Kollárova 50, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 36 660 833:

Nebytový priestor NB 12-2 zapísaný na LV č. 3054 pre katastrálne územie Donovaly:

Číslo
NB

Číslo
vchodu

Poschodie

Súpisné
bytového domu

12-2

83

prízemie

83

číslo Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Parcela na ktorej je postavený Číslo
bytový dom
LV

Katastrálne
územie

parc. reg. „C“ č. 3425

Donovaly

3054

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Súpisné číslo bytového Parcela na ktorej je postavený
Druh pozemku
domu
bytový dom
83

parc. reg. „C“ č. 3425

zastavané
nádvoria

plochy

a

Spoluvlastnícky
podiel

Číslo
LV

Katastrálne
územie

18619/327536

3054

Donovaly

Spoluvlastnícky podiely k pozemku
Parcelné číslo

Výmera parcely

Register Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

Číslo LV Katastrálne územie

3425

1438

„C“

18619/327536

3054

zastavané plochy a nádvoria

Donovaly

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K006435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin,
nar.:
14.09.1964,
týmto
zverejňuje
doplnenie
súpisu
majetku
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
02/2017
poukázaná
HBM Pharma s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 264,03 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K006436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
zo schôdze veriteľov
Spis. značka súdneho spisu: 2K/19/2016
Spis. značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Dlžník: FUSETON a.s.
IČO: 36 366 561
Sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Dátum a čas konania schôdze: 17.03.2017 o 10:00 hod.
Miesto konania schôdze: Ivánska cesta 30/B, Bratislava
Správca: JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Zapisovateľ: Mgr. Erika Boráková

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

70

spoločnosti

Obchodný vestník 57/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2017

Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca
Zapisovateľ: Mgr. Erika Boráková
Veritelia: podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe).
Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje prezenčná listina, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Priebeh schôdze veriteľov:
1.

Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze

Schôdzu veriteľov otvoril o 10:00 hod. správca, JUDr. RNDr. Silvia Prachová, ktorý privítal prítomných veriteľov,
pričom správca zároveň skonštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, a to vzhľadom na prítomnosť
aspoň jedného veriteľa oprávneného na schôdzi veriteľov hlasovať v zmysle ust. § 35 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“).
Správca poučil prítomných veriteľov, že predmetom hlasovania schôdze veriteľov môže byť len záležitosť uvedená v
oznámení o jej zvolaní. O inej záležitosti môže schôdza veriteľov hlasovať len za prítomnosti a so súhlasom
všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať.
Správca poučil prítomných veriteľov aj o spôsobe hlasovania na schôdzi veriteľov, ako aj potrebnej väčšine hlasov
pre prijatie jednotlivých uznesení schôdze veriteľov, zároveň správca oboznámil veriteľov s výškou prihlásených
pohľadávok do konkurzného konania úpadcu, ako aj s nasledovným priebehom schôdze veriteľov, resp.
programom.
Správca, ktorý podľa ust. § 35 ods. 1 ZKR predsedá schôdzi veriteľov, ďalej konštatoval, že prezentácia sa
uskutočnila v čase od 09:45 hod. do 10:00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice, pričom
veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom a programom opakovanej schôdze veriteľov,
oznam o zvolaní ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 43/2017 dňa 02.03.2017.
Správca zároveň skonštatoval, že na schôdzi veriteľov sú prítomní celkovo 2 veritelia oprávnení hlasovať s
celkovým počtom hlasov 2.694.768.
2.

Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania

Správca prítomných veriteľov podrobne informoval o svojej doterajšej činnosti a úkonoch vykonaných odo dňa
vyhlásenia konkurzu do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Činnosť správcu bola zameraná na zisťovanie majetku
úpadcu a súpis majetku úpadcu.
Po naplnení prvého bodu programu, správca ako predseda schôdze veriteľov oboznámil prítomných veriteľov
prostredníctvom správy o činnosti správcu a stave konkurzného konania o základných úkonoch, ktoré predchádzali
schôdzi veriteľov, stave súpisu majetku, zozname veriteľov ako aj o ďalších plánovaných krokoch a úkonoch v rámci
konkurzného 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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Správca skonštatoval, že v stanovenej lehote si do konkurzného konania prihlásilo pohľadávku 14 veriteľov spolu vo
výške 8.064.000,76,- EUR, pričom zistená suma pohľadávok je vo výške 8.064.000,76,- EUR. V základnej
prihlasovacej lehote, ako aj po jej uplynutí si neprihlásil pohľadávku žiaden zabezpečený veriteľ. Po základnej
prihlasovacej lehote boli správcovi doručené 3 prihlášky pohľadávky.
Správca zároveň konštatoval, že súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 43/2017 dňa
02.03.2017 a predbežne podľa ocenenia správcu je majetok vo všeobecnej podstate v sume približne 231.400 ,EUR.
Správca vyzval prítomných na vyjadrenie sa k predloženej správe o činnosti správcu a o stave konkurzného
konania. Námietky neboli žiadne.
Schôdza veriteľov správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania berie na vedomie bez výhrad.
3.

Voľba zástupcu veriteľov

Na úvod tretieho bodu programu schôdze veriteľov, správca ako predseda schôdze veriteľov skonštatoval, že sú
prítomní len dvaja veritelia a nie je možné aby sa pristúpilo k voľbe veriteľského výboru a to v zmysle ustanovenia §
37 ods. 1 ZKR.
Na schôdzi veriteľov nebol zvolený veriteľský výbor nakoľko opakovanej schôdze veriteľov sa zúčastnili dvaja
nezabezpečení veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať, voľba veriteľského výboru sa neuskutočnila.
Funkciu veriteľského výboru do jeho zvolenia bude vykonávať súd.
Uznesenie č. 1:
K voľbe veriteľského výboru nebolo pristúpené z dôvodu, že v zmysle § 37 ZKR môžu byť za členov
veriteľského výboru zvolení len veritelia spomedzi nezabezpečených prítomných veriteľov oprávnených na
schôdzi veriteľov hlasovať, až kým nie sú zvolení najmenej traja členovia veriteľského výboru a schôdze
veriteľov sa zúčastnili len dvaja veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať.
Vzhľadom na vyššie uvedené, veriteľský výbor v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
FUSETON a.s., so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561, obchodná spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3889/B nebol zvolený, pôsobnosť
veriteľského výboru až do zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd podľa § 37 ZKR.
4. Hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
Správca poučil prítomných, že v zmysle § 36 ods. 1 ZKR do pôsobnosti opakovanej schôdze veriteľov patrí aj
rozhodovanie o výmene správcu.
V zmysle § 36 ods. 2 ZKR na rokovaní schôdze veriteľov o výmene správcu má prítomný veriteľ oprávnený na
schôdzi veriteľov hlasovať právo navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov, ktorý
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, t.j. zákona č. 8/2005 Z. z. o
správcoch. O návrhoch na nového správcu schôdza veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším
počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený.
Podľa § 36 ods. 3 a 4 ZKR, ak sa schôdza veriteľov uznesie na výmene správcu, súd bezodkladne po doručení
zápisnice zo schôdze veriteľov jedným uznesením odvolá doterajšieho správcu a ustanoví do funkcie správcu
schváleného schôdzou veriteľov. Súd návrh schôdze veriteľov na výmenu správcu uznesením odmietne, ak
správcovi bráni vo výkone funkcie zákonná prekážka alebo neboli dôvody, aby schôdza veriteľov mohla o výmene
správcu hlasovať.
Správca vyzval veriteľov či majú návrh na výmenu správcu. Veritelia nenavrhli žiadneho správcu. Prítomní veritelia,
následne výslovne prehlásili, že návrh na odvolanie správcu JUDr. RNDr. Silviu Prachovú nepodávajú a teda vo
funkcii správcu zostáva doterajší správca.
Uznesenie č. 2:
Schôdza konkurzných veriteľov s 100 % hlasmi prítomných nezabezpečených veriteľov potvrdila správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schôdza konkurzných veriteľov s 100 % hlasmi prítomných nezabezpečených veriteľov potvrdila správcu
JUDr. RNDr. Silviu Prachovú vo funkcii správcu a nenavrhla výmenu správcu.
5. Záver
V závere správca ešte vyzval prítomných veriteľov, či uplatňujú námietky proti uzneseniam prijatým na tejto schôdzi
veriteľov, pričom správca zároveň konštatoval, že žiadne námietky uplatené neboli.
V závere správca zároveň poďakoval prítomným veriteľom za účasť na schôdzi veriteľov a informoval ich, že ďalšie
informácie o priebehu konkurzného konania úpadcu sa dozvedia prostredníctvom jednotlivých podaní zverejnených
v Obchodnom vestníku, prostredníctvom svojho zástupcu veriteľov alebo nahliadnutím do správcovského spisu.
Zároveň správca prítomných informoval, že o priebehu tejto schôdzi veriteľov správca spíše zápisnicu, ktorá bude
obsahom správcovského spisu, do ktorej môžu veritelia nahliadať v kancelárii správcu a za úhradu vecných
nákladov im bude vydaný aj odpis tejto zápisnice. Zápisnica bude obsahovať zoznam prítomných veriteľov, opis
priebehu schôdze veriteľov, znenia uznesení prijatých schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania, námietky
uplatnené proti týmto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis predsedu schôdze veriteľov. Odpis
zápisnice správca najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní schôdze veriteľov doručí súdu.
Zasadnutie schôdze veriteľov bolo ukončené o 10:50 hod.

JUDr. RNDr. Silvia Prachová
správca

K006437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kubenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu : Andrea Kubenová , nar. 28.04.1975, bytom Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin,
bol uznesením Okresného súdu Žilina pod č.k. 4K/2/2017 zo dňa 07.03.2017 Mgr. Michal Miho ustanovený za
konkurzného správcu. Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na
adrese: Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách
od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 15:30. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť písomne alebo
telefonicky na mob. čísle: 0903 801 595.
Mgr. Michal Miho správca

K006438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Predajniansky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 21, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2016 S1666
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/17/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Marián Holúbek, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní č.k. 2K/17/2016 vyhlásenom na majetok
úpadcu: Peter Predajniansky, Bernolákova 21, 974 05 Banská Bystrica, v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom úpadcu zostavenie zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu
pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 3) zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v úradných hodinách v kancelárii správcu.
V Banskej Bystrici, dňa 17.3.2017
Ing. Marián Holúbek, správca

K006439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Renáta Marušková, nar.: 12.04.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 06.03.2017
správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo Obec

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, 1, Boulevard
Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, konajúca prostredníctvom 47 258
Karadžičova 2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA pobočka zahraničnej 713
banky

PSČ Štát

Bratislava 81109

Slovenská
republika

Prihlásená suma
– Celková suma
3.277,21 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K006440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRASAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Smokovec 4076, 062 40 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 653 715
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Vajdová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2013 S1392
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu – nezabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, Bratislava s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty v konkurznom konaní č. 1K/50/2013
S1392,
zo
dňa
2.3.2017 oznamuje
správkyňa
vylúčenie
nasledovných
súpisových
zložiek:
- hnuteľný majetok súpisnej položky č. 1, 6-9, 11-13, 16-19,21-27,29, 31-43,45-60, 62-84, 85-88, 91-97,101-102, č.
84 v počte 84 ks zapísaných v OV 51/2014 zo dňa 14.03.2014.
Zároveň oznamujem všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 1K/50/2013 S1392 postup, ktorý pre takéto prípady
predpokladá § 81 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, citujem:
„(1) Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by
pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase
príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase
príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a
následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
(2) Vylúčenie majetku zo súpisu podľa odseku 1 správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Vylúčenie majetku zo súpisu tiež oznámi veriteľskému výboru alebo dotknutým zabezpečeným veriteľom.
(3) Majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne
najlepšie podmienky.
(4) Ak sa na majetok vylúčený podľa odseku 1 vzťahuje zabezpečovacie právo zabezpečujúce zistenú
zabezpečenú pohľadávku, správca na požiadanie prevedie majetok na toho zabezpečeného veriteľa, ktorého
zabezpečená pohľadávka je zabezpečená týmto zabezpečovacím právom; ak sa na majetok vzťahuje viac
zabezpečovacích práv, rozhoduje ich poradie v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie. Ak zabezpečení veritelia
nepožiadajú o prevod majetku, správca na požiadanie prevedie majetok na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky; ak ich o prevod majetku požiada viac, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne
najlepšie podmienky.
(5) Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na nakladenie s týmto majetkom
sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1.
Ing.
správca

Jana

Vajdová

K006441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kožík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koperníkova 1367/1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/24/2014 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/24/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Kožík, nar. 20.3.1963, 920 01 Hlohovec,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Kožík, nar. 20.3.1963, 920 01 Hlohovec,
Koperníkova 1367/1, oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z., že na základe prihlášky
doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty správca zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky
veriteľa: TELERVIS PLUS a.s., sídlom Staré Grunty 7, Bratislava, IČO: 35 717 769. Veriteľ si prihláškou uplatnil 1
pohľadávku. Celková prihlásená suma tejto pohľadávky predstavuje spolu 738,36 eur.
JUDr. Václav Sosna, správca

K006442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kožík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koperníkova 1367/1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/24/2014 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/24/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Kožík, nar. 20.3.1963, 920 01 Hlohovec,
Koperníkova 1367/1, oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z., že na základe prihlášky
doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty správca zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky
veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752. Veriteľ si prihláškou
uplatnil 2 pohľadávky. Celková prihlásená suma týchto pohľadávok predstavuje spolu 2.319,84 eur.
JUDr. Václav Sosna, správca

K006443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARKOB, spol. s r.o. Prešov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tesárska 19, 08001 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 697 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2011 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR určuje veriteľskému výboru na schválenie konečného rozvrhu výťažku
lehotu 21 dní od zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
Na účely schválenia konečného rozvrhu výťažku správca zvoláva týmto zasadnutie veriteľského výboru na deň
25.04.2017 v čase o 11:00 hod., ktoré sa bude konať v sídle úpadcu MARKOB, spol. s r.o. Prešov v konkurze so
sídlom Tesárska 19, 080 01 Haniska, IČO: 31 697 267 s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku
3. Záver.
JUDr. Jozef Beňo, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARKOB, spol. s r.o. Prešov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tesárska 19, 080 01 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 697 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2011 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
JUDr. Jozef Beňo, PhD. správca úpadcu MARKOB, spol. s r.o. Prešov v konkurze so sídlom Tesárska 19, 080 01
Haniska, IČO: 31 697 267 týmto v súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKV v znení platnom pre toto konanie zverejňuje týmto
návrh končeného rozvrhu výťažku s obsahovými náležitosťami v zmysle § 50 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z. z. v znení
do 31.12.2011.
Celková suma výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty : 41.472,76 eur
Celková suma pohľadávok proti podstate : 216.214,92 eur
Celková suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 0 eur

JUDr. Jozef Beňo, PhD.
správca

K006445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Šuľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2017 - S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Roman Zajac, správca so sídlom kancelárie ul. Letná č. 80, 052 01 Spišská Nová Ves, SKP úpadcu:
Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Košice I, pod sp. zn.: 26K/3/2017, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že kauciu vo výške 350 eur, za účelom popretia pohľadávky
veriteľom, možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v OTP Banke
Slovensko, a. s., číslo účtu: 17376047/5200 (IBAN: SK92 5200 0000 0000 1737 6047) s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Roman Zajac

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

K006446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janáková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 56, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Juraj Rybár so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu: Iveta Janáková, nar.:
12.03.1962, bytom ČSA 56, 962 31 Sliač , týmto v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa: 11.04.2017 o 09:00 hod. v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká
zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia
aktuálny výpis z obchodného registra /živnostenského registra/ nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov
predložia aj plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K006447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky
7
8

súp.

súpisová
hodnota

popis súpisovej zložky majetku

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
55,76 €
obdobie 1/2017
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
55,76 €
obdobie 2/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K006448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, úpadcu: Michaela Kutišová, nar. 23.11.1981, bytom Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k. 31K/76/2015, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehote, bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, kotrá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok, veriteľa: ČSOB Poisťovňa, a.s., IČO: 47 239 921, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, v celkovej
výške: 110,61 €.

K006449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16. 9. 2016, sp. zn. 31K/32/2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Denisa Mazanová, nar. 6. 3. 1974, bytom M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky. Súd zároveň ustanovil
správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie správcu Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220.
Uznesenie bolo zverejnené dňa 22. 9. 2016 v Obchodnom vestníku č. 182/2016 pod č. K021724, s účinkami
zverejnenia od dňa 23. 9. 2016.
Dňa 14. 2. 2017 bol v Obchodnom vestníku č. 31/20147 pod č. K003268 zverejnený náš oznam o zostavení
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto
podstaty. Zároveň bol oznámený náš zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote nik
nenamietal poradie pohľadávky proti podstate.
Dňa 24. 11. 2016 bol v Obchodnom vestníku č. 225/2016 zverejnený súpis majetku všeobecnej podstaty (č.
zverejnenia K026648). Postupne bol súpis majetku dopĺňaný o zrážky z príjmov úpadcu. Ku dnešnému dňu ma
súpis podobu:
č.
súp.
popis súpisovej zložky majetku
zložky

súpisová
hodnota

1

peňažná pohľadávka vo výške 484,76 €, dlžník: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, právny dôvod: nespotrebovaná
484,76 €
časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

2

peňažná hotovosť vo výške 1 700,- €

1 700,00 €

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
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mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie

49,09 €
48,74 €
48,74 €
49,06 €
55,76 €
55,76 €

Všetky súpisové zložky majetku boli speňažené ich pripísaním na účet správcu. V konkurznom konaní neboli žiadne
spory súvisiace alebo vyvolané konkurzom, vrátanie vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré
zaniklo v roku 2006.
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 2 491,91 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku: 748,08 €,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1 743,83 €.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám. Na základe tejto
skutočnosti je od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa odpočítaná suma vo výške 0,22 € - poplatok za
odoslané bezhotovostné SEPA - Euro prevody a SEPA inkasá (tuzemské, v rámci SEPA krajín, v rámci VÚB, a.s.)
cez vybrane služby Nonstop Banking, z účtu podľa Cenníka VÚB, a. s. – Podnikatelia a iné právnické osoby.
Konečné sumy výťažkov určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v poradí E majú podobu:
výška
výška
prihlásených zistených
pohľadávok pohľadávok

č.
pohľ.

veriteľ

pomer
%

1

Bratislavská aukčná dražobná, s.r.o., IČO: 36 664 219, Mlynské
654 476,72 € 654 476,72 €
nivy 48, Bratislava

99,94%

2

Henrieta Rimárová,
Novomestská 14, Nové Zámky

v

výška uspokojenia
celková
po znížení
suma
1 742,56
1 742,78 €
€

400,00 €

400,00 €

0,06%

1,05 €

654 876,72

654 876,72 €

100 %

1 743,83 €

0,83 €

Na základe uvedených skutočností Vám predkladáme ako príslušnému orgánu na schválenie konečný rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu, Denisa Mazanová, nar. 6. 3. 1974, bytom M. R.
Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky, č. k. 31K/32/2016 S1220, a súčasne Vám určujeme lehotu do 20. 4. 2017 na
jeho schválenie.
Zároveň Vás žiadame o oznámenie čísla účtu a príslušných symbolov, na ktorý má byť rozvrh výťažku veriteľa,
Henrieta Rimárová, poukázaný.
Na shválenie: Henrieta Rimárová, v. z. Mgr. RNDr. Mária Zacharová PhD., Jeruzalemská 37, 940 02 Nové Zámky
Nitra 17. 3. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K006450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubor Čirkes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2516/29, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1982
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO:
36 865 265, zn. správcu S 1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu Ľubor Čirkes, nar. 20.10.1982, bytom
SNP 2516/29, 066 01 Humenné (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zvoláva
schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 13.04.2017 o 12:30 hod., ktorá sa bude konať v Kongresovej miestnosti
nachádzajúcej sa na 2. NP v budove Hotela DUKLA, a.s. Prešov, na adrese Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov.

Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver

Prezentácia veriteľov sa začne o 12:20 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, príp.
poverenia na zastupovanie veriteľov alebo ich úradne osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti.

V Prešove, 17.03.2017

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

K006451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 19, 940 52 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 167 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Opätovné stanovenie hodnoty majetku zapísaného do oddelenej podstaty
V zmysle ust. §-u 77 ods. 6 ZoKR a ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR, správca zverejňuje oznam o opätovnom stanovení
hodnoty majetku zapísaného do oddelenej podstaty zverejneného v OV č. 58/2012 dňa 22.03.2012 pod. č. K003892
aktualizovaného v OV č. 125/2016 dňa 29.06.2016 pod č. K015245.
Opätovná hodnota majetku zapísaného do oddelenej podstaty bola stanovená ako všeobecná hodnota na základe
Znaleckého posudku č. 8/2017 zo dňa 12.03.2017 vyhotoveného znalcom Ing. Petrom Villantom :
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):
319 m2; obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; parcelné
číslo: 3530/13; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 9.900,- EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):
94 m2; obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; parcelné
číslo: 3530/14; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 2.900,- EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):
1134 m2; obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; parcelné
číslo: 3530/18; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 35.400,- EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):
29 m2; obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; parcelné
číslo: 3530/9; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 900,- EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):
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560 m2; obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; parcelné
číslo: 3530/10; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 17.500,- EUR
Stavba
Popis stavby: Priemyselná budova – komp. stanica
Zastavaná plocha: 29 m2
obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika;
ulica: Jesenského; orientačné číslo: 19; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; súpisné
číslo: 9575; parcelné číslo: 3530/9; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 6.000,- EUR
Stavba
Popis stavby: Priemyselná budova – dielňa
Zastavaná plocha: 560 m2
obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika;
ulica: Jesenského; orientačné číslo: 19; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; súpisné
číslo: 9365; parcelné číslo: 3530/10; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 79.000,- EUR
Stavba
Popis stavby: Priemyselná budova – soc. zariadenie
Zastavaná plocha: 319 m2
obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika;
ulica: Jesenského; orientačné číslo: 19; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; súpisné
číslo: 9367; parcelné číslo: 3530/13; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 31.400,- EUR
Stavba
Popis stavby: Priemyselná budova – kotolňa
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Zastavaná plocha: 94 m2
obec: Nové Zámky; štát: Slovenská republika;
ulica: Jesenského; orientačné číslo: 19; názov
katastrálneho územia: Nové Zámky; číslo LV: 2045; súpisné
číslo: 9368; parcelné číslo: 3530/14; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 8.000,- EUR

V Nitre, dňa 17.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K006452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140, ako správca úpadcu V A V invest, s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325, týmto v
zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer
zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom
na Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, 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. Termín nahliadania je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle: +421 48 414
35 34, e-mail: office@bolosspravca.sk.
Poučenie: V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov „[v]eriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada“.
JUDr. Matúš Boľoš, správca
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K006453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Mácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňova 19, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/57/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/57/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
Miesto konania dražby: Advokátska kancelária JUDr. Martiny Mrázovej, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava.
Dátum a čas otvorenia dražby: 16. 3. 2017, 10:00 hod.
Opakovanie dražby: nie (prvá dražba).
Vlastník predmetu dražby: Jana Mácová,nar. 14. 7. 1969, SNP 70/28, 018 51 Nová Dubnica (v súčasnosti
Červeňova 19, 811 03 Bratislava).
Označenie predmetov dražby: Súbor nehnuteľných vecí, a to parciel registra "C" vo výlučnom vlastníctve úpadcu,
Jany Mácovej, vedených na liste vlastníctva č. 2446 Okresného úradu Bratislava, okres Bratislava IV, obec
Bratislava, m. č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves:
katastrálne územie

číslo LV

parcelné číslo

druh pozemku

výmera

spoluvlastnícky podiel

Karlova Ves

2446

1908/1

záhrady

437 m2

1/1

Karlova Ves

2446

1908/5

zastavané plochy a nádvoria

139 m2

1/1

a stavby:
katastrálne územie

číslo LV

súpisné číslo

druh stavby

na parcele číslo

spoluvlastnícky podiel

Karlova Ves

2446

3375

rodinný dom

1908/5

1/1

Karlova Ves

2446

3375

rodinný dom

1909/2

1/1

Opis predmetov dražby a ich stavu: Rodinný dom sa nachádza v intraviláne Hlavného mesta SR Bratislava,
katastrálne územie Karlova Ves, na ulici Nad lúčkami č. o. 28. Okolie z východnej a západnej strany tvoria rodinné
domy, z južnej strany je bytový dom. Dom je samostatne stojaci, postavený v svahovitom teréne so sklonom na
severovýchod. Dom s jednou bytovou jednotkou má dobré dispozičné riešenie a nadštandardné materiálové
vybavenie. Obsahuje jedno podzemné a dve nadzemné podlažia, zastrešený je valbovou strechou. Dom je
napojený na verejný rozvod vody, kanalizáície, elektriny a slaboprúdu. Prístup je zo spevnenej komunikácie. Dom
sa začal užívať v roku 2003.
Stavba rodinného domu je čiastočne postavená na cudzom pozemku - parc. č. 1909/2, LV č. 46, k. ú. Karlova Ves,
vlastníka: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava.
I. podzemné podlažie je vybudované len pod stredovou časťou domu. Obsahuje schodište, pivnicu - fitness
miestnosť, kotolňu, sklad a práčovňu. Z fitnes miestnosti je východ do dvora na severovýchod.
I. nadzemné podlažie obsaduje hlavný vstup do domu, v ktorom je aj prepojenie na spojovaciu chodbu do garáže
(garáž je postavená na cudzom pozemku). V južnom rohu sa nachádza šatník, technická miestnosť a samostatné
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(garáž je postavená na cudzom pozemku). V južnom rohu sa nachádza šatník, technická miestnosť a samostatné
WC, pozdĺž západnej strany je schodisko (nástupné rameno je vyhotovené ako rampa, výstupné ako schodisko s
predĺženými stupňami). Pod schodiskom je kuchyňa a komora. V severovýchodnej časti domu je obývacia izba
funkčne spojená s jedálňou. Z nej je východ na balkón a spojovacím mostíkom na terasu (terasa je postavená na
cudzom pozemku). Nad časťou obývačky nie je strop - priestor je otvorený až do krovu.
II. nadzemné podlažie obsahuje tri samostatné izby, kúpeľňu a chodbu. Izby orientované do ulice majú samostatné
šatníky, presvetlené sú do loggií, ktoré sa nachádzajú z juhovýchodnej a severozápadnej strany domu.
Dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou, osadený v priemernej hĺbke nad
1,00 m so zvislou hydroizoláciou. Obvodové a nosné steny sú na podzemnom podlaží monolitické železobetónové,
inak murované z tehál POROTHERM. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zateplovacím systémom. Deliace
konštrukcie sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú monolitické s rovným
podhľadom. Strecha je valbová, krov hambálkový, krytina na streche betónová škridla Bramac. Klampiarske
konštrukcie strechy sú z medeného plechu, parapety z hliníkového a medeného plechu. Fasádna omietka je
silikátová. Schodisko je oceľové, nástupné rameno je vyhotovené ako drevená rampa, výstupné rameno má stupne
s povrchom z drevených parkiet. Vnútorné dvere sú drevené a hliníkové. Okná na celom dome sú hliníkové s
prerušeným tepelným mostom a s izolačným dvojsklom. Vykurovanie je ústredné elektrické podlahové, zdrojom
tepla je elektrický kotol so zásobníkom teplej vody, Rozvody studenej a teplej vody sú z plast - hliníkových rúrok,
kanalizácia liatina + plastové rúry. Elektroinštalácia - medené celoplastové káble, plastová rozvodnica s ističmi,
zásuvkový okruh 230 V a 400 V, zabezpečovací systém a televíznym rozvod pod omietkou, bleskozvod - vodič
FeZn.
Na stavebných konštrukciách domu sa začínajú prejavovať vady (napr. v časti podlahy nefunkčné podlahové
elektrické vykurovanie, zatečenie stien v šatníku, neošetrená podlaha balkóna). Dom sa prestal obývať 31. 3. 2015.
Dom je odpojený od dodávok energií a vody.
Plot od ulice Nad lúčkami má betónový základ, monolitickú podmurovku a výplň, obloženú mramorovým obkladom.
V plote sú vstupné vrátka – hliníkové, dvojkrídlové dvere s plnou nepriehľadnou výplňou.
Vodovodná prípojka je napojená na verejný vodovod z ulice Nad lúčkami, Vedie cez pozemky parc. č. 1674/83
a 1908/1. Materiál: potrubie rPE 32. Vodomerná šachta je na parc. č. 1908/1. Je z betónovej konštrukcie
s liatinovým poklopom.
Kanalizačná prípojka je napojená na verejnú kanalizáciu v ulici Lackova. Vedie cez parc. č. 1908/1, 1909/2,
1674/255 a 1674/259. Materiál: potrubie PVC 150. Kanalizačné šachty sú situované v trase kanalizačnej prípojky na
parc. č. 1908/1. Materiál: betónové prefabrikované skruže opatrené liatinovým poklopom.
Elektrická prípojka je zemná a vedie cez parc. č. 1908/1 a 1909/2.
Spevnená plocha je situovaná v západnej časti parc. č. 1908/1, materiál: betónová zámková dlažba. Oporné múry
sú na parc. č. 1908/1, materiál: monolitický pohľadový betón. Vonkajšie schody na terén na parc. č. 1908/1 sú
z monolitického betónu. Bazén na parc. č. 1908/1 je situovaný do záhrady. Je z monolitickej betónovej konštrukcie
potiahnutej bazénovou fóliou.
Pozemky sú situované v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava, m. č. Karlova Ves. Situované sú medzi
ulicami Nad lúčkami a Lacková. Terén je svahovitý, s prístupom na asfaltovú komunikáciu a na inžinierske siete.
Označenie práv a záväzkov na predmetoch dražby:
Poznámky: Začatie súdneho konania na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 21C/111/2010, P2- 581/10.
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby, dražobníkom je MH Estate, spol. s.r.o. (IČO: 36 786 047), P2-812/10.
Predbežné opatrenie spočívajúce v povinnosti záložného veriteľa - ECO-ENERGIA CONSULTING s.r.o., zdržať sa
výkonu záložného práva zapísaného pod V-26702/09 až do právoplatného skončenia konania vo veci samej podľa
rozhodnutia Okresného súdu BA I, sp. zn. 21C 111/10-53 zo dňa 28. 9. 2010, vykonateľné 4. 10. 2010, P1-1982/10.
Vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa Uznesenia o vyhlásení konkurzu č. 28K/57/2012 zo dňa 02. 01.
2013, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 09. 01. 2013, správcom konkurznej podstaty je B.F.B. správcovská,
v.o.s. (IČO: 36 832 006), P-79/13.
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Ťarchy: Por.č.1. Záložné právo v prospech ECO - ENERGIA CONSULTING s.r.o., (IČO: 44 816 944) na rodinný
dom so súpisným číslom 3375 na parcele č. 1909/2 a 1908/5 a na pozemky parcela č. 1908/1 a 1908/5, podľa
V-26702/2009 zo dňa 30. 11. 2009.
Dražobník a navrhovateľ dražby: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, zapísaná v Obchodnom registri OS
Trnava, oddiel Sr, vložka č. 10064/T, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1220, Radlinského 50, 921 01
Piešťany, sídlo kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, konajúca prostredníctvom spoločníka,
JUDr. Andreja Fialu, správca úpadcu: Jana Mácová, nar. 14. 7. 1969, SNP 70/28, 018 51 Nová Dubnica.
Licitátor: JUDr. Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
Najnižšie podanie: 460 000,00 EUR
Licitátor skonštatoval, že do zoznamu účastníkov dražby nebol zapísaný žiadny účastník. Dražba nebola otvorená.
Bratislava 16. 3. 2017
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K006454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dušan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/45/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/45/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu : Bc. Dušan Polák, nar.
30.6.1979, bytom Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie, č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas
pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na : novakova@advokatky.net alebo telefonicky na tel. č.:
0905 538 854 alebo 0907 700 378.
V Galante dňa 15.3.2017
JUDr. Viera Nováková, správca

K006455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dušan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/45/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/45/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.
5. 2000 v konkurznom konaní
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“) Bc.
Dušan Polák, nar. 30.6.1979, bytom Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava č. k.: 36K/45/2016 zo dňa 3.3.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Trnava No.
36K/45/2016 dated 3/3/2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Bc. Dušan Polák, born
30.6.1979, adress: Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta

Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.3.2017.
This resolution of the District Court Trnava was published on 13/3/2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)

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).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy
(§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the
bankrupt from beginning of a restructuring proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou ( § 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an apliccation (§ 28 sec. 1 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu : JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27
Galanta, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Trnava, Hlavná č. 49, 914 83 Trnava,
Slovenská republika (§ 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).
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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Viera Nováková, truste of the bankrupt ,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Viera Nováková, truste of the bankrupt ,
address at : Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 914 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence 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 delivers the application later to the trustee, the application shall be taken int consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Report (Bulletin) 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
Commercial Report (Bulletin) with stating the creditor and the registered sum (§ 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 aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
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).

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 podmienene pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment 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).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).

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).
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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).

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 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).

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). Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke : www.justice.gov.sk.
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). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk.

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).
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).

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).
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).

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).
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 (§ 29 sec. 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
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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).
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).

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).
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).

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).

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 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 Commercial Report (Bulletin) (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).
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).

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 alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať 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).
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 mater 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 learned about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill 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
Civil process order).

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.

V Galante dňa 15/03/2017
In Galanta 15/03/2017

JUDr. Viera Nováková, správca
JUDr. Viera Nováková, truste of the bankrupt

K006456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRAMMER s.r.o. v likvidácii, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panská 15, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 581
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2010 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, so sídlom kancelárie: Miletičova
5B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 166 142, značka správcu: S 1673, správca majetku úpadcu: KRAMMER s.r.o. v
likvidácii, v konkurze, Panská 15, Bratislava 811 01, v zmysle ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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likvidácii, v konkurze, Panská 15, Bratislava 811 01, v zmysle ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len “ZKR”) zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 11.04.2017, so
začiatkom o 11:00 hod., v priestoroch kancelárie sídla správcu: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava (zasadacia
miestnosť) s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Prerokovanie ďalšieho postupu pri speňažení majetku
5. Rôzne, záver
Veritelia fyzické osoby predložia pri prezencii doklad totožnosti.
Veritelia právnické osoby predložia pri prezencii aktuálny výpis z obchodného registra právnickej osoby, spolu s
dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
Správca úpadcu KRAMMER s.r.o. v likvidácii, v konkurze

K006457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Homolya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.H.Škultétyho 303/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 94/2015 S1318
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 94/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Martina Šufliarska, správca dlžníka Peter Homolya, bytom A.H.Škultétyho 303/23, 990 01 Veľký Krtíš, nar.
12.4.1978 oznamuje zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
§ 28 - Prihlasovanie pohľadávok
(1) Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
(2) 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.
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(3) 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.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 1K 94/2015 dňa
05.03.2016.
Správcovi bola doručená dňa 13. 03. 2017 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, IČO:
24785199
zastúpený: JUDr. Jiří Šmída, advokát, Eliščino nábřeží 280/23, Hradec Králové, ČR.
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina

Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma
417,50 €

417,50 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok pod
číslom 9.
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich správca nemôže
celkom alebo čiastočne poprieť. Správca v ďalšom postupuje v zmysle § 32 odsek (3) písm. b) ZoKR a v lehote do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, zistí alebo poprie
prihlásenú pohľadávku.
Ing. Martina Šufliarska, správca

K006458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/98/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca úpadcu- eMTrade a.s., so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Komenského 18, 98401 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9,00 hod do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0915875198 .
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
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K006459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/98/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760 / ďalej len úpadca /, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2K/98/2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt eMTrade a.s., so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760 /
hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in
Banská Bystrica, No. 2K/98/2016 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 08.03.2017
.Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 8-th of March 2017. The bankruptcy
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd v Banskej Bystrici , Skuteckého 28, 975 59,Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.:
2K/98/2016 a v jednom rovnopise na adresu správcu: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, so sídlom
Komenského 18, 98401 Lučenec, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená
samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K
prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ /
the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in the District Court Banská Bystrica/ Okresný súd Banská
Bystrica /, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2K/98/2016 and in one copy
to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, Komenského 18, 984 01 Lučenec, Slovenská
republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about the
name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause
of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of
the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
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claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro
currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the
registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic
representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim
is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad / viac pohľadávok / , alebo
znalecký posudok / nepeňažné pohľadávky / alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required
registration form or will not be signed or dated or a summary will not be added / more claims / or an expert
opinion / non- financial claim / or will not be delivered in time will not be considered as claims in the
bankruptcy. Non registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court
do not have a duty to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the bankrupt.
V Lučenci, dňa 16.03.2017
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, truste of the bankrupt

K006460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Barta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebeľovce 194, 985 31 Trebeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1971
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S2K42/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
S2K42/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ďurčeková, správca, k.s., konkurzný správca úpadcu: Norbert Barta „v konkurze“, nat. 26.08.1971, bytom
985 31Trebeľovce, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku konkurznej podstaty úpadcu a zároveň oznamuje zámer zostaviť pre veriteľov konečný rozvrh.
V Banskej Bystrici dňa 17.03.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková , komplementár

K006461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2015 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania
Správca úpadcu Jakub Klema, nar. 29.11.1993, bytom Železiarenská 487/29, Košice-Šaca, v súlade s ustanovením
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ako i v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa
26.09.2016 vykonal v Obchodnom vestníku č. 46/2017 zo 07.03.2017 zverejnenie II. kola ponukového konania na
speňaženie hnuteľného majetku, a to súboru hnuteľných vecí zaradených do všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2016 z 24.03.2016 pod K006600. Lehota na podávanie ponúk bola
stanovená 10 dní do 15.00 hod. odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
V stanovenej lehote sa do ponukového konania neprihlásil žiaden záujemca.
Na základe uvedeného správca konštatuje, že II. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K006462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2015 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn. 26 K 77/2015 vedenom na majetok úpadcu Jakub Klema, nar.
29.11.1993, bytom Železiarenská 487/29, Košice-Šaca, na základe uloženého záväzného pokynu zástupcu
veriteľov Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok zo dňa 26.9.2016 a v zmysle § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ponúka v III. kole ponukového konania súbor hnuteľných vecí zaradených do
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2016 zo dňa 24.03.2016 pod K006600.
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Najnižšia suma cenovej ponuky v III. kole je minimálne za 50% súpisovej hodnoty majetku.
Ponukové konanie sa uskutočňuje na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia doručia správcovi svoje cenové ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ sp. zn. 26K/77/2015-NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku do 15.00 hod na adresu JUDr. Oľga
Kmeťová, Mlynská 27, 040 01 Košice.
2. Písomná ponuka musí obsahovať označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný
s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, aktuálny výpis z obchodného
registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden
mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, doklad preukazujúci
zaplatenie preddavku na kúpnu cenu, oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.
3. Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúkanej
ceny na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. SK7709000000005110917365. Preddavok
musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Podmienky ponukového konania sú k dispozícii u správcu.
4. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Jediným kritériom je výška ponúknutej kúpnej ceny. O výsledkoch ponukového
konania správca spíše úradný záznam. Správcom vyhodnotený predaj podlieha schváleniu zástupcu
veriteľov ako príslušného orgánu.
5. V prípade, ak predložená ponuka nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok na záujemcu,
na predloženú ponuku sa v rámci verejného ponukového konania nebude prihliadať.
6. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk,
v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
7. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
8. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote
do 10 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia ponukového konania zástupcom veriteľov.
9. Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania
a ktorý odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynu
správcu, na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR; na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca
oprávnený započítať v príslušnej výške preddavok na kúpnu cenu zložený záujemcom na účet správcu.
10. Bližšie informácie je možné poskytnúť osobne, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č. 0903
367 203 alebo e-mailovej adrese kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K006463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Hodermarský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2012 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Ing. Pavol Hodermarský, nar. 17.12.1976, trvale bytom Ludmanská č. 1, 040 01 Košice, týmto
podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K006464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šajben Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre null, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2016 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu úpadcu Pavel Šajben, nar. 29.06.1969, trv. Bytom Veľké Leváre 149,
908 73 Veľké Leváre č. k. 2K/47/2016 v zmysle § 34 a nas. ZoKR zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 28.04.2017 o 10.00 hod. Miesto konania: Sídlo správcu , Stromová 13, 831 01 Bratislava
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad o totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Bratislava 19.03.2017
JUDr. Vlasta Klimentová, správca

K006465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Billý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kope 278/69, 040 16 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
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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2. Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Suma: 497,91 eur
Právny dôvod: nespotrebovaný preddavok na úhradu trov
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 497,91 eur

V Košiciach, 10.3.2017
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K006466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 36, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 826 584
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/19/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s., so sídlom Komenského
č. 36, Želiezovce, IČO: 35 826 584, 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 účet č. IBAN:
SK30 5600 0000 0084 2232 3017, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok.

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

K006467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
V reštrukturalizačnej veci dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12
Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P
(ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 146 ods. 1 ZKR, týmto správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa
uskutoční dňa 11.04.2017 o 11:30 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uskutoční dňa 11.04.2017 o 11:30 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01
Humenné vo Veľkej kongresovej sále nachádzajúcej sa na 1. NP.
Správca súčasne oznamuje, že Veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 13.03.2017 schválil konečný
návrh reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je Dlžník a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o
schválení plánu hlasovať, za jeho prijatie hlasovali.
S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu pre Prešovský kraj
na adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov, každý pracovný deň od 7:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30
hod. Termín je potrebné dohodnúť si aspoň jeden pracovný deň pred samotnou realizáciou oboznámenia sa
s reštrukturalizačným plánom na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na: presov@irkr.sk
Program schvaľovacej schôdze:
1) Otvorenie schvaľovacej schôdze;
2) Rozprava;
3) Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
4) Záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. Schvaľovacia schôdza sa začne o 11:30
hod.
Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
1) Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; za jedného účastníka plánu sa môžu
zúčastniť schvaľovacej schôdze maximálne dve osoby. Účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov alebo členov
štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
2) Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra (informatívny), nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál splnomocnenia
s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schvaľovacej
schôdzi.
3) Prezentácia bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné dostaviť sa na miesto konania schvaľovacej
schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby prezentácia
mohla byť ukončená o 11:30 hod.
V Prešove, dňa 20.03.2017, I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 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

101

