Obchodný vestník 58/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2017

K006468
Spisová značka: 2K/3/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Lucia Gajarská, nar. 12.10.1980, trvale bytom Devínske Jazero
5911/4, Bratislava- Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava uznesením č.k. 2K/3/2013-222 zo dňa 01.02.2017, zrušil
po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Lucia Gajarská, nar. 12.10.1980,
trvale bytom Devínske Jazero 5911/4, Bratislava- Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 24.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K006469
Spisová značka: 3K/22/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Unity Energy s.r.o., so sídlom
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 839 973, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: Unity Energy s.r.o., so
sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 839 973, ktorá sa bude konať dňa 07.04.2017 o 08:30 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K006470
Spisová značka: 2K/31/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: VARA 7, s.r.o., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35
914 971, uznesením č. k.: 2K/31/2012-303 zo dňa 16.01.2017, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K006471
Spisová značka: 2K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RAVTEX spol., s.r.o., so sídlom Koceľova 25, 821
08 Bratislava, IČO: 35 775 637, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
I.
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1374, odmenu vo výške 796,66 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške
22,02 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod
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prostredníctvom
učtárne
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II.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej 1podstaty: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1374, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 841,02 Eur,
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I.
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1374, odmenu vo výške 796,66 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške
22,02 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 57/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
II.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1374, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 841,02 Eur,
vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 57/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 zák. č
160/2015 Zb. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006472
Spisová značka: 2K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Kapičiak, nar. 13.05.1984,
bytom 1. Mája 45, 902 01 Pezinok, občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1555, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S
1555, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006473
Spisová značka: 2K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: RAVTEX spol., s.r.o., so sídlom
Koceľova 25, 821 08 Bratislava, IČO: 35 775 637, správcom ktorého je JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1374, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1374, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 840,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 14.3.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006474
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Cako, nar. 07.12.1967,
bytom Húščavova 1, 841 01Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná
k. s., so sídlom kancelárie Dunajská 4, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1784, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná k. s., so sídlom kancelárie Dunajská 4, 811 08
Bratislava, zn. správcu: S 1784, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006475
Spisová značka: 2K/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Michalička, nar.
17.07.1953, bytom Hany Meličkovej 2, 841 05 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková, so
sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1313, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava,
zn. správcu: S 1313, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006476
Spisová značka: 2K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Kuki, nar. 26.05.1979,
bytom Palackého 6, 811 02 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1636, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1636, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3

Súd priznáva správcovi: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1636, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Obchodný
vestník 58/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.03.2017
Eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006477
Spisová značka: 2K/7/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Eva Babicová, nar. 08. 04. 1979, bytom 971 01
Brezno, Padličkovo 1285/2, zast. JUDr. Michaelou Maťuchovou, advokátkou, so sídlom 962 21 Lieskovec,
Osloboditeľov 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Eva Babicová, nar. 08. 04. 1979, bytom 971 01 Brezno, Padličkovo
1285/2.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty PERSPECTA Recovery,
sídlom kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová.

k. s., so

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 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).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
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8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené4 skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo

Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006478
Spisová značka: 2K/11/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ONORIA, s. r. o. "v likvidácii", so sídlom 974 01
Banská Bystrica, Komenského 18/B, IČO: 46 640 541, zast. likvidátorom JUDr. Ing. Veronikou Škodovou,
Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro , vložka č. 222013/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Petra Tonhausera, so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 17 do
funkcie predbežného správcu dlžníka ONORIA, s. r. o.
"v likvidácii", so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Komenského 18/B, IČO: 46 640 541.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
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

5

Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
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dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006479
Spisová značka: 2K/43/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ALGAT PLUS, s.r.o., so
sídlom 984 01 Lučenec, Jiráskova 12, IČO: 36 720 704, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 12493/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Ladislav Kokavec,
so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz na majetok úpadcu ALGAT PLUS, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, Jiráskova 12, IČO: 36
720 704 za m a l ý
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006480
Spisová značka: 26R/4/2016
Okresný súd Košice I vo veci reštrukturalizačného konania dlžníka: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25
Medzev, IČO: 36 571 423 o návrhu na rozhodnutie o prihliadaní na prihlášku takto
rozhodol
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 872/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 2 254,69 EUR pod
poradovým číslom 1 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 873/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 9 603,13 EUR pod
poradovým číslom 2 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 874/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 7 003,31 EUR pod
poradovým číslom 3 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 875/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 19 890,76 EUR pod
poradovým číslom 4 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 876/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 13 965,00 EUR pod
poradovým číslom 5 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 877/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 20 499,26 EUR pod
poradovým číslom 6 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
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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U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 877/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 20 499,26 EUR pod
poradovým číslom 6 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 878/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 8 372,42 EUR pod
poradovým číslom 7 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 879/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 225,40 EUR pod
poradovým číslom 8 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 880/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 700,30 EUR pod
poradovým číslom 9 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 881/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 960,30 EUR pod
poradovým číslom 10 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 882/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 2 038,60 EUR pod
poradovým číslom 11 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 883/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 6 741,18 EUR pod
poradovým číslom 12 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 884/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 40 897,26 EUR pod
poradovým číslom 13 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 885/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 2 700,00 EUR pod
poradovým číslom 14 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 886/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 5 761,80 EUR pod
poradovým číslom 15 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 887/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 4 201,90 EUR pod
poradovým číslom 16 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 888/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 11 984,40 EUR pod
poradovým číslom 17 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.02.2017 označené číslom 889/2017, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vo výške 1 352,80 EUR pod
poradovým číslom 18 sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K006481
Spisová značka: 30K/43/2015
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podľa zákona č.
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Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu, vyhláseného na majetok úpadcu: Lucian Adam, nar.
21.11.1972, bytom Rovníková 1456/2, 040 12 Košice, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S956.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K006482
Spisová značka: 30K/30/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zastaveného konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka: Miroslav
Derco, nar. 05.05.1967, bytom Berehovská 2172/9, 075 01 Trebišov, zast. JUDr. Roland Kovács, advokát, Mäsiarska
30, 040 01 Košice o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 259,29
EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 259,29 EUR zložiteľovi preddavku: Miroslav Derco, nar. 05.05.1967, bytom
Berehovská 2172/9, 075 01 Trebišov, vedený pod položkou denníka D19-181/2016, do 3 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K006483
Spisová značka: 32K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: S Slovensko, spol. s r.o., so sídlom: Tomášikova 17,
821 02 Bratislava, IČO: 35 812 419, zast. Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom: Mostová 2, 811 02
Bratislava, IČO: 35 724 111, proti dlžníkovi: František Prokop, nar. 06.05.1964, bytom: Barianska ulica 428/11, 076
32 Borša o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
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

V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
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informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 17.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006484
Spisová značka: 32K/4/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/4/2017
vo veci
navrhovateľa : S Slovensko, spol. s r.o.
proti dlžníkovi: František Prokop
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame na pojednávanie na deň

16.5.2017

o

9,15

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v 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 na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a 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.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmenelen
a doplnení
niektorých
zákonov Pojednávanie
na svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
Pojednávanie sa môžeaodročiť
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dôvodov.
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pojednávanie
a zároveň od nich nemožno
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spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého

súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Obchodný vestník 58/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.03.2017
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a 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.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V Košiciach, dňa 17. marca 2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/4/2017
vo veci
navrhovateľa:

S Slovensko, spol. s r.o.

a ním označených
veriteľov 1/ S Slovensko, spol. s r.o.
2/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3/ UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň

16.5.2017

o

9,15

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B

hod.
posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ S Slovensko, spol. s r.o., Tomášikova 17, 821 02 Bratislava, IČO: 35 812 419,
2/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35
937 874,
3/ UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
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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orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
Okresný súd Košice I dňa 17.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006485
Spisová značka: 26K/9/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: A- linea s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská
časť Juh, IČO: 36 054 305 proti dlžníkovi: RRP media representative s.r.o., so sídlom Dunajská 3, 040 01 Košice,
IČO: 48 028 461 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: RRP media representative s.r.o., so sídlom
Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 48 028 461.

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.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 17.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, 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 58/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2017

K006486
Spisová značka: 31K/48/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: KORLEA INVEST, a.s., so sídlom: Jesenského č. 25, 040
01 Košice, IČO: 36 532 045, o návrhu navrhovateľa: MSK Consult, s.r.o., so sídlom: Zámocká 5, 811 01 Bratislava,
IČO: 35 889 748, na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol

Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: MSK Consult, s.r.o., so sídlom: Zámocká 5,
811 01 Bratislava, IČO: 35 889 748 namiesto pôvodného veriteľa: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom:
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v časti postúpenej pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod
č. 140.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 15.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K006487
Spisová značka: 31K/70/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Jazerná 3, 040 12
Košice, IČO: 31 704 964 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie: Hrnčiarska 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S971.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
č. 200/2011
Z. z. odeň
Obchodnom
vestníku súdneho
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súdneho
rozhodnutia
alebo
inej písomnosti
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
12 zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Obchodný vestník 58/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Deň vydania: 23.03.2017

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 Košice I dňa 15.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K006488
Spisová značka: 31K/11/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ing. Alice Krempaská, nar. 24.2.1969, bytom Majer Bé 479,
951 78 Kolíňany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Ing. Alice Belanová - NEFRETETE, IČO: 37
450 638, s miestom podnikania Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Alice
Krempaská, nar. 24.2.1969, bytom Majer Bé 479, 951 78 Kolíňany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom Ing. Alice Belanová - NEFRETETE, IČO: 37 450 638, s miestom podnikania Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Ing. Alice Krempaská, nar. 24.2.1969, bytom Majer Bé 479, 951 78
Kolíňany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Ing. Alice Belanová - NEFRETETE, IČO: 37 450 638, s
miestom podnikania Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra.
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 17.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006489
Spisová značka: 31K/79/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Monika Petrášová, nar.
6.1.1979, bytom Červenej armády 172/45, 935 32 Kalná nad Hronom, ktorého správcom JUDr. Mariana Zavacká, so
sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Monika Petrášová, nar. 6.1.1979, bytom Červenej armády 172/45,
935 32 Kalná nad Hronom, pre nedostatok majetku.
II.Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01
Komárno odmenu z výťažku vo výške 265,20 eur.
III. Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01
Komárno náhradu výdavkov vo výške 124,28 eura.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená. Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku
Okresný súd Nitra dňa 16.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006490
Spisová značka: 31K/58/2012
Sp. zn. 31K/58/2012
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ján Molnár, nar. 6.12.1971,
bytom Slnečná ul. 839/15, 949 01 Komárno, ktorého správcom je: JUDr. Andrea Pállová, adresa kancelárie
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra, uznesením č. k. 31K/58/2012-395 zo dňa 22.02.2017 zrušil konkurz na
majetok úpadcu : Ján Molnár, nar. 6.12.1971, bytom Slnečná ul. 839/15, 949 01 Komárno, po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2017.
Okresný súd Nitra dňa 17.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006491
Spisová značka: 31K/4/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Bc. Monika Kajánková, nar.
23.5.1968, bytom Kpt. Nálepku 17, 941 01 Bánov, ktorého správcom je: JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky uznesením č. k. 31K/4/2015-162 zo dňa 22.02.2017 zrušil konkurz
na majetok úpadcu : Bc. Monika Kajánková, nar. 23.5.1968, bytom Kpt. Nálepku 17, 941 01 Bánov, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2017.

Okresný súd Nitra dňa 17.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006492
Spisová značka: 32K/58/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95, 951
43 Čakajovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95,
951 43 Čakajovce, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95,
951 43 Čakajovce.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u je správcu G&B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁ-CIE k.s., sídlo kancelárie správcu
SNP 56, 934 01 Levice.
IV.
V y z Ministerstvo
ý v a všetkých
veriteľov
dlžníkarepubliky
Margitapodľa
Lazárová,
nar.
6.1.1959,
Čakajovce
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej
zákona č.
200/2011
Z. z. obytom
Obchodnom
vestníku95, 951 43
Čakajovce, aby v základnej
prihlasovacej
lehote do
45 dnínaod
vyhlásenia
konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr,14
však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
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II.

O t v á r a malý konkurz.
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III.
U s t a n o v u je správcu G&B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁ-CIE k.s., sídlo kancelárie správcu
SNP 56, 934 01 Levice.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95, 951 43
Čakajovce, 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 aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované 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, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95, 951 43 Čakajovce, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku oči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K006493
Spisová značka: 32K/11/2016
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3CoKR/62/2016-338
Krajský súd v Bratislave, v zložení senátu: JUDr. Boris Tóth, predseda senátu, JUDr. Beata Trandžíková a JUDr.
Paulína Pacherová, členky senátu, v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš
Tibenský, nar. 04.09.1991, bytom Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, ktorého správcom je: JUDr.
Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o odvolaní správcu proti uzneseniu
Okresného súdu Nitra č.k. 32K/11/2016-319 zo dňa 08.09.2016, pomerom hlasov 3:0, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolanie správcu proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č.k. 32K/11/2016-319 zo dňa 08.09.2016 o d
mieta.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.
Dovolanie, ani mimoriadne dovolanie, proti uzneseniu vydanému v konaní podľa NR SR č. 7/2005 Z.z., o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov n i e j e prípustné.
dňa 22.12.2016
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K006494
Spisová značka: 32K/11/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Tibenský, nar. 4.9.1991,
bytom Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom
kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku, 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 Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Tibenský, nar. 4.9.1991,
bytom Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom
kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Ing. Ladislava Bódiho, so sídlom kancelárie
Mariánska 6, 949 01 Nitra, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v
sume 331,94 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou denníka D 19-23/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K006495
Spisová značka: 32K/20/2015
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3CoKR/72/2016-341
Krajský súd v Bratislave, v zložení senátu: JUDr. Boris Tóth, predseda senátu, JUDr. Beáta Trandžíková a JUDr.
Paulína Pacherová, členky senátu, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SGL International s.r.o.
"v konkurze", 947 01 Martovce 75, IČO: 45 333 297, ktorého správcom je: LexCreditor k.s., Štefánikova 49, 949 01
Nitra, IČO: 47 245 913, o odvolaní správcu proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č.k. 32K/20/2015-305 zo dňa
08.09.2016, pomerom hlasov 3:0, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolanie správcu proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č.k. 32K/20/2015-305 zo dňa 08.09.2016 o d
mieta.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.
Dovolanie, ani mimoriadne dovolanie, proti uzneseniu vydanému v konaní podľa NR SR č. 7/2005 Z.z., o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov n i e j e prípustné.
dňa 31.1.2017
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K006496
Spisová značka: 32K/32/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Katarína Bencová, nar.
15.9.1980, bytom Školská 489, 951 78 Kolíňany, ktorého správcom je Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom
kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov doručený súdu dňa 16.2.2017, ktorého návrh bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 31/2017 zo dňa
14.2.2017 pod č. K003311.
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 16.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K006497
Spisová značka: 1K/21/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vasiľ Dzadík, nar. 19.04.1951,
bytom 065 31 Litmanová 41, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 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: Vasiľ Dzadík, nar. 19.04.1951, bytom 065 31 Litmanová 41 na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 11.553,30 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 17.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006498
Spisová značka: 1K/25/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Oľga Smiková, nar.
05.05.1956, bytom Stavbárska 3163/64, Poprad - Veľká správcom ktorého je: Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 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: Ing. Oľga Smiková, nar. 05.05.1956, bytom Stavbárska 3163/64, Poprad - Veľká na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške
32.506,91 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 17.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006499
Spisová značka: 40K/33/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Butko, nar. 28.02.1969, trvale
bytom Prosné 57, 018 01 Udiča, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
zákona
č. 200/2011
Z. z. ona
Obchodnom
vestníku
Ul. Matice slovenskej
17, 971 01
Prievidza,Slovenskej
značka republiky
správcupodľa
S1558,
o návrhu
správcu
určenie paušálnej
odmeny
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Butko, nar. 28.02.1969, trvale
bytom Prosné 57, 018 01 Udiča, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Márii Belaňovej so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17,
971 01 Prievidza, značka správcu S1558 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 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
K006500
Spisová značka: 40K/19/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marián Straka, nar. 23.12.1984, trvale
bytom 913 32 Dolná Súča 434, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Márii Belaňovej so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17,
971 01 Prievidza, značka správcu S1558 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 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
K006501
Spisová značka: 36K/23/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mantler SK s.r.o., so sídlom
Bratislavská 807/10, 926 12 Sereď, IČO: 31 431 739, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 141/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6,
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 99 726,83 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 7/1-2.
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.
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 16.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006502
Spisová značka: 36K/27/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KREJČÍ & KREJČÍ s.r.o., so sídlom
908 78 Kuklov 321, IČO: 35 916 729, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 18136/T, správcom ktorého je JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 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 944,19 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 7/1-4.
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
K006503
Spisová značka: 36K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989,
bytom 927 01 Šaľa, správcom majetku 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 4 055,87 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 3-24.
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).
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.
Obchodný vestník 58/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.03.2017
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
K006504
Spisová značka: 25K/6/2016
OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HanSpa Trade, spol. s r.o., IČO: 36 728 021, Hollého
741/5, 905 01 Senica, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19513/T,
uznesením tun. súdu zo dňa 02.06.2016, č. k. 25K/6/2016-127, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 111 dňa
09.06.2016 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňom 28.06.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K006505
Spisová značka: 25K/4/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OMS, spol. S r.o., IČO: 34 132 333, Dojč 419, Dojč, o
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BOPAM, s.r.o., IČO: 47 663 120, Bulharská 2467/23 Trnava, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38512/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: BOPAM, s.r.o., IČO: 47 663 120, Bulharská 2467/23 Trnava, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38512/T, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy
písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.3.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006506
Spisová značka: 25K/4/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 25K/4/2017
PREDVOLANIE
Vo veci
žalobcu: OMS, spol. s r. o.
žalovaného: BOPAM, s. r. o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 11. 05. 2017 o 08.30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 v miestnosti č. dv.: 244 posch.: 1. poschodie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Dagmar Valocká
sudca
V Trnave dňa 17.3.2017
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K006507
Spisová značka: 25K/4/2017
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
Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 511 fax: 033/88 21 191
elektronická adresa : podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo Naše číslo
25K/4/2017

Vybavuje/(

Trnava
Mgr. Spálová 17.3.2017

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/4/2017
VEC
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava, v právnej veci 25K/4/2017 navrhovateľa - veriteľa: OMS, spol. S r.o., IČO: 34 132
333, Dojč 419, Dojč, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BOPAM, s.r.o., IČO: 47 663 120,
Bulharská 2467/23 Trnava, upovedomuje veriteľov označených v návrhu :
Veriteľ č. 1 : OMS, spol. S r.o., IČO: 34 132 333, Dojč 419, Dojč,
Veriteľ č. 2 : ROVAD16, spol. s r. o., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, IČO: 47 456 221
o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň
11. 05. 2017 o 08.30 hod., č. d. 244, 1. poschodie, budova Okresného súdu Trnava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

JUDr. Dagmar Valocká
sudkyňa

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K006508
Spisová značka: 36K/8/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Hášová, narodená 24.06.1971, Zsigmondovcov č.
22, 930 39 Zlaté Klasy, predbežným správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, uznesením č.k.: 36K/8/2016 - 75 zo dňa 16.05.2016, zverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 24.05.2016, zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2016.
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 Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Hášová, narodená 24.06.1971, Zsigmondovcov č.
22, 930 39 Zlaté Klasy, predbežným správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, uznesením č.k.: 36K/8/2016 - 75 zo dňa 16.05.2016, zverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 24.05.2016, zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
Obchodný vestník 58/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.03.2017
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K006509
Spisová značka: 25K/6/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Horváthová, nar. 17.05.1982, Nová
Ves 2217/2, 929 01 Dunajská Streda o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Lucia Horváthová, nar. 17.05.1982, Nová Ves 2217/2, 929 01 Dunajská Streda,
predbežného správcu JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie: Námestie slobody 2, Skalica 909 01.
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. Dagmar Valocká, sudca
K006510
Spisová značka: 1K/7/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Radoslav Ondrišík, nar. 15.6.1975,
013 02 Nededza, takto
rozhodol

I.
Nededza.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Radoslav Ondrišík, nar. 15.6.1975, 013 02

II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Janu Kovačkovú, so sídlom kancelárie:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
1K/7/2017.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych
veriteľov dlžníka: Radoslav Ondrišík, nar. 15.6.1975, 013 02 Nededza, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 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 námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. 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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
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
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Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze
uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na
súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa.
Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné
na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka /§ 29 ods. 9, 10 ZKR/.

Okresný súd Žilina dňa 17.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K006511
Spisová značka: 1K/6/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.,
Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31 617 883, takto
rozhodol

I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 15.3.2017 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 15.3.2017
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 15.3.2017 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.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj
prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
17.5.2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva dlžníka, aby sa na
pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa
2, 010 01 Žilina a označených veriteľov: Sociálnu poisťovňu, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, Všeobecnú
zdravotnú poisťovňu, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874 a Union
zdravotnú poisťovňu, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831, že vo veci návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 17.5.2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť
č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17.3.2017
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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K006512
Spisová značka: 6K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Heľo, nar. 11.08.1968, bytom Dolný Vadičov č. 1, 023
45 Horný Vadičov, právne zastúpený: Mgr. Dr. Anton Kušnír, so sídlom kancelárie Jána Reka 13, 010 01 Žilina, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Heľo, nar. 11.08.1968, bytom Dolný Vadičov č. 1, 023 45 Horný
Vadičov.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 6K/19/2016. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je
potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

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

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 Žilina dňa 17.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K006513
Spisová značka: 3K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Ing. Anna Hanuliaková, nar. 27.7.1984, bytom Jaseňová
3216,/11, 010 07 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Anna Hanuliaková, nar. 27.7.1984, bytom Jaseňová 3216,/11, 010 07
Žilina.
II. Ustanovuje správcu: BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434 774.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.2.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/5/2017. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je
potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce
sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17.3.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K006514
Spisová značka: 7K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Roľko, nar. 21.02.1961,
bytom Jána Kostru 53/38, 038 51 Turčianska Štiavnička, správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom
kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Odvoláva z funkcie správcu JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
II. Ustanovuje do funkcie správcu Ing. Jaroslava Veréba, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin.
III. Odvolaný správca je povinný odovzdať novému správcovi bez zbytočného odkladu správcovský spis spolu s
prílohami a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej
funkcie.
IV. U p o z o r ň u j e veriteľov úpadcu, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu na adresu sídla jeho kancelárie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
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 17.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
NADLAN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 7, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 657 042
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, správca
úpadcu NADLAN, a.s., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36 657 042, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 03.03.2017 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32,
850 00 Bratislava, v celkovej prihlásenej sume vo výške 3 562,90 €. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K006516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mešťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Janka Mešťanová, nar.: 14.04.1973, bytom: ul. 9. mája
1906/19, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
4K/8/2017 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 08:00-12:00 hod. a 12:30-14:30 hod., v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8,
974 01 Banská Bystrica (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na
e-mailovej adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o 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).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Janka Mešťanová, nar.:
14.04.1973, bytom: ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica zo dňa 10.03.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 53/2017 dňa 16.03.2017, č.k.
4K/8/2017, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Jana Živická,
správca konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as
the trustee of bankrupt: Janka Mešťanová, born: 14.04.1973, address: ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská
Bystrica, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the
decision of the District Court of Banská Bystrica dated on 10th of March 2017 which was announced in the
Commercial Bulletin No. 53/2017 from 16th of March 2017, No. 4K/8/2017 and simultaneously JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic was
appointed as the bankruptcy trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in
the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following
the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor
becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of § 199
sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization (hereinafter only as „the 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 estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 4K/8/2017 S 1777; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, SR,
k číslu konania 4K/8/2017 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic to the No. 4K/8/2017 S 1777, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee in the base
lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one counterpart the
creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská
Bystrica), with the seat at Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 4K/8/2017 (§
28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered lodgement. The
right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was published in the
Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4 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 secured claim in the base lodgement period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hande over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied
against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other
claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these
submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

Banská Bystrica, 17.03.2017
JUDr. Jana Živická, správca
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K006517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Obchodné meno správcu:
Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Insolvency k.s., správca majetku úpadcu Bau3Mex a.s. v konkurze, sídlo: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35
761 903 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania úpadcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok a následne boli pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ: CRAMO s.r.o., so sídlom Slánská 285/13, 163 00 Praha - Řepy
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 614,99 EUR

K006518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom
23.03.2017

Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Dareq s.r.o. vyhlasuje dňom 23.03.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu druhé
kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
č. OV 194/2016 pod značkou záznamu K023130 dňa 10.10.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 až
por. č. 4 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise
všeobecnej podstaty, a to:

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

Súpisová zložka majetku por. č. 1: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 447CY; VIN: VF1FDCUL635340055; Druh karosérie: BA skriňová; Farba: biela; Rok výroby:
neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad
Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v
Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii
vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len
„Vozidlo I“);
ii. Súpisová zložka majetku por. č. 2: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 203CZ; VIN: VF1FDCUL635340054; Druh karosérie: BA skriňová; Farba: biela; Rok výroby:
neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad
Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v
Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii
vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len
„Vozidlo II“);
iii. Súpisová zložka majetku por. č. 3: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 451DB; VIN: VF1FDC1L637328203; Druh karosérie: BB skriňová dodávková; Farba: biela;
Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia:
Centrálny sklad Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené
z evidencie OR PZ v Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom
a osvedčenie o evidencii vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 3.000,- Eur (ďalej len „Vozidlo III“);
iv. Súpisová zložka majetku por. č. 4: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER
FD/FDCI/MASTER; EČV: KN 518DC; VIN: VF1FDC1L637333032; Druh karosérie: BB skriňová furgon;
Farba: biela; Rok výroby: 2007; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta
umiestnenia: Centrálny sklad Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len „Vozidlo IV“);
(ďalej spolu Vozidlá I až Vozidlá aj ako „Predmety speňaženia“).
Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod písm. (i) až písm. (iv) je samostatným predmetom speňaženia,
ktorý sa bude speňažovať samostatne.
Dňa 04.01.2017 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetov
speňaženia za nasledovných podmienok:

Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmety speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmety speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmety speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.
V prípade, že sa v druhom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, resp. sa nespeňažia
všetky, správca zorganizuje tretie kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov
speňaženia. Predmetom speňaženia v treťom a ďalších kolách budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré sa
nepodarilo speňažiť v predchádzajúcom kole.

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu a na
internetovom portáli www.autovia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za
konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 03.04.2017, v nasledovnej výške:
a.
b.
c.
d.

500- Eur za Vozidlo I;
500,- Eur za Vozidlo II;
500,- Eur za Vozidlo III;
500,- Eur za Vozidlo IV.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

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

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie
správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmety speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov
speňaženia samostatne, za predpokladu, ak budú splnené podmienky uvedené nižšie.
Pre druhé kolo ponukového konania sa pri každom jednom Predmete speňaženia vyžaduje predloženie kúpnej ceny
záujemcom vo výške predstavujúcej minimálne 80 % súpisovej hodnoty Predmetov speňaženia, t.j. pri Vozidle
I sumy minimálne vo výške 2.400,- Eur, pri Vozidle II sumy minimálne vo výške 2.400,- Eur, pri Vozidle III sumy
minimálnej vo výške 2.400,- Eur a pri Vozidle IV sumy minimálne vo výške 2.400,- Eur.
Za predpokladu splnenia vyššie uvedenej podmienky minimálnej výšky ponúknutej kúpnej ceny za každý jeden
z Predmetov speňaženia, je správca povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto
predložiť príslušnému orgánu na schválenie. V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu
sumu, je správca povinný ponuku záujemcu odmietnuť. Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť
aj neprimerane nízke ponuky.
V prípade, ak bude druhé kolo ponukového konania pri niektorých z Predmetov speňaženia neúspešné, správca
vyhlási tretie kolo, prípadne ďalšie kolá ponukového konania, predmetom ktorých budú len tie z Predmetov
speňaženia, ktoré neboli speňažené v predchádzajúcom kole.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmety speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000
6671, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku
ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží veriteľskému výboru ako
príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu
do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená
v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
V prípade, ak príslušný orgán víťaznú ponuku v druhom kole ponukového konania neschváli, správca zorganizuje
tretie, prípadne ďalšie kolá, kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý
mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy.

Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmety

speňaženia

nezaťažené

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetov speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 03.04.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – DAREQ s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K006519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
4K/63/2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97774/B, v súlade s ustanovením § 81
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) na základe uznesenia prijatého na zasadnutí veriteľského výboru konaného
dňa 03.03.2017 týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok úpadcu - nehnuteľnosti:
Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 756/3 o výmere 349 m2, druh pozemku: Orná pôda,
zapísaný na LV č. 370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE,
okres: Žiar nad Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
ii. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 756/8 o výmere 556 m2, druh pozemku: Orná pôda,
zapísaný na LV č. 370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE,
okres: Žiar nad Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
iii. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 756/12 o výmere 745 m2, druh pozemku: Trvalé trávne
porasty, zapísaný na LV č. 370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ
BANE, okres: Žiar nad Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
iv. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 756/14 o výmere 723 m2, druh pozemku: Orná pôda,
zapísaný na LV č. 370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE,
okres: Žiar nad Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
v. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 757 o výmere 261 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
zapísaný na LV č. 370 vedenom pre katastrálne územie: Kremnické Bane, obec: KREMNICKÉ BANE,
okres: Žiar nad Hronom, Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2
i.

(nehnuteľnosti uvedené pod písm. (i) až pod písm. (v) ďalej spolu aj ako „Nehnuteľnosti“),
ktorý bol pod súpisovou položkou majetku Nehnuteľnosti zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 pod značkou záznamu
K017035 dňa 31.07.2015 a v aktualizovanom znení v Obchodnom vestníku č. OV 222/2015 pod značkou záznamu
025080 dňa 19.11.2015.
Správca zároveň jednotlivým veriteľom úpadcu oznamuje, že v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 ZKR v lehote 60
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je ktorýkoľvek z veriteľov úpadcu oprávnený
písomne požiadať správcu o prevod tohto majetku. Ak o prevod tohto majetku požiada viacero veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. V súlade s ustanovením § 81 ods. 5 ZKR sa
prevod tohto majetku na veriteľa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Správca súčasne upozorňuje veriteľov úpadcu, že ak o prevod vyššie uvedeného majetku nepožiada správcu
v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu žiaden z veriteľov úpadcu, tento majetok prestáva podliehať
konkurzu.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K006520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2017

Okresný súd Bratislava I
4K/15/2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
Nábytok GALAN s.r.o. v konkurze

Dátum zasadnutia: 17.03.2017

Čas zasadnutia: 10:00 hod

Miesto zasadnutia: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka Okresného súdu Bratislava I: 4K/15/2016

Prítomní:
·
·

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zastúpená
povereným pracovníkom JUDr. Jela Zakarovská (predseda VV)
Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR – DÚ Bratislava, zastúpený na základe plnomocenstva
spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 7776 005,
zastúpená povereným pracovníkom Ing. Ľudmilou Mravcovou (člen VV)

Neprítomní:
·

FINES, a.s., Dolné Rudiny 1, Žilina 010 01, IČO: 36 405 965, zastúpený Advokátska kancelária Kadura
a spol., (člen VV)

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie 1. kola verejného ponukového konania
3. Hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 09.03.2017 Záver

K bodu 1/ programu Otvorenie zasadnutia
Na zasadnutí veriteľského výboru sa zúčastnili 2 členovia veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru
skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných veriteľov o spôsobe hlasovania veriteľského výboru v zmysle §
38 ods. 2 ZKR, a to že každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru

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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K bodu 2/ programu

Hlasovanie o Vyhodnotení 1. kola verejného ponukového konania.

Týmto členovia veriteľského výboru prehlasujú, že boli oboznámení s výsledkami 1.kola verejného ponukového
konania, na základe Zápisnice zo dňa 02.03.2017 a Vyhodnotenia verejného ponukového konania zaslaných
správcom členom veriteľského výboru dňa 09.03.2017.

Hlasovanie veriteľského výboru:

ZA:

Všeobecná úverová banka, a.s.,
Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR – DÚ Bratislava,

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

Na základe výsledkov hlasovania predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledujúce
uznesenie:

„Veriteľský výbor berie na vedomie výsledok 1. kola verejného ponukového konania, je oboznámený so všetkými
predloženými ponukami, ako aj Zápisnicou zo dňa 02.03.2017 a Vyhodnotením verejného ponukového konania
zaslaných správcom členom veriteľského výboru dňa 09.03.2017.“

K bodu 3/ programu
Hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 09.03.2017 na uzatvorenie kúpnej zmluvy so
záujemcom Michalom Martinkom na odkúpenie súpisovej položky č. 8. Mercedes BENZ, ečv: PK110BX a súpisovej
položky č. 17 – Mercedes SPRINTER, ečv: PK752BE, všeobecnej podstaty za celkovú kúpnu cenu 5.200 EUR
s DPH

Hlasovanie veriteľského výboru:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná úverová banka, a.s.,
Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR – DÚ Bratislava,

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA: nikto

Na základe výsledkov hlasovania predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledujúce
uznesenie:

„Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na uzatvorenie kúpnej zmluvy so
záujemcom Michalom Martinkom na odkúpenie súpisovej položky č. 8. Mercedes BENZ, ečv: PK110BX a súpisovej
položky č. 17 – Mercedes SPRINTER, ečv: PK752BE, všeobecnej podstaty za celkovú kúpnu cenu 5.200 EUR
s DPH.“

K bodu 4/ programu Záver
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný a zasadnutie
ukončil.

V Bratislave dňa 17.03.2017

-----------------------------------------Všeobecná úverová banka, a.s.
Predseda veriteľského výboru

K006521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aqua Mineral s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 292 163
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/52/2013 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o doručení prihlášky pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie správcu o doručení prihlášky pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu Aqua Mineral s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 292 163,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/52/2013, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné
pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 296
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 259,94 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 297
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 302,26 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 298
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 377,82 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 299
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 332,48 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 300
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 408,05 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 301
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 164,71 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 302
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková prihlásená suma: 90,67 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 303
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 181,35 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 304
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 680,08 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 305
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 166,24 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 306
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 332,48 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 307
Veriteľ: ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 536 580
Celková prihlásená suma: 196,46 €

V zmysle ustanovení § 32 ods. 2, 3 a 7 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej
lehote na nižšie uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej
samostatnou prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet číslo 1200076477/8320, IBAN: SK48 8320 0000 0012 0007 6477, SWIFT:
JTBP SK BA., variabilný symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, 20.03.2017
JUDr. Peter Vrábel, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH TRADE, s.r.o., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu
SH TRADE, s.r.o. Košice
ktorá sa uskutočnila dňa 17.3.2017 o 14.00 hod. v sídle Balcar, Polanský & Spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava
Úpadca:

SH TRADE, s.r.o. Košice
IČO: 31 712 673
so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov

Správca:

JUDr. Ján Bodnár, správca

Značka správcu:

S1714

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

1K/31/2012

Prítomní členovia veriteľského výboru:
·

Komerční banka, a.s. zastúpený právnym zástupcom: Balcar, Polanský & Spol. s.r.o.

·

ČSOB, a.s. (prítomný podľa § 38 ods. 3 ZKR)

·

Obec Haniska (prítomný podľa § 38 ods. 3 ZKR)

Nezúčastnil sa člen veriteľského výboru
·

nikto

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1) Otvorenie
2) Hlasovanie o schválení návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty -majetku
zapísaného pod súpisovým číslom 1 – 8 (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 82/2016 dňa 29.4.2016 pod č.
K009857)

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

1) Otvorenie
Predseda veriteľského výboru privítal prítomných členov veriteľského výboru a oboznámil ich s programom tohto
zasadnutia veriteľského výboru. Zároveň konštatoval, že v súlade s § 38 ods. 2 ZKR veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.

2) Hlasovanie o schválení návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty majetku zapísaného pod súpisovým číslom 1 – 8 (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 82/2016 dňa
29.4.2016 pod č. K009857)
Dňa 6.3.2017 správca konkurznej podstaty úpadcu predložil veriteľskému výboru návrh čiastkového rozvrhu výťažku
zo speňaženia všeobecnej podstaty - majetku zapísaného pod súpisovým číslom 1 – 8 (súpis zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 82/2016 dňa 29.4.2016 pod č. K009857) na schválenie v súlade s § 96 ods. 5 ZKR.
Zároveň bola veriteľskému výboru správcom konkurznej podstaty určená lehota na schválenie predloženého návrhu
čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, a to 15 dní odo dňa doručenia žiadosti správcu
konkurznej podstaty.
Členovia veriteľského výboru, Obec Haniska a Komerční banka, a.s. uviedli, že k predloženému návrhu čiastkového
rozvrhu nemajú námietky. Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu o schválení čiastkového
rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty - hnuteľný majetok - súpisové zložky majetku č. 1 až 8 (súpis
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 82/2016 dňa 29.4.2016 pod č. K009857), v znení ako vyplýva z predloženého
návrhu.
Za schválenie: 3
Proti schváleniu: 0
Zdržal sa: 0
Veriteľský výbor jednohlasne schválil návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej
podstaty - majetku zapísaného pod súpisovým číslom 1 – 8 (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č.
82/2016 dňa 29.4.2016 pod č. K009857) v znení predloženom správcom konkurznej podstaty úpadcu.

3) Záver
Pretože program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, členovia veriteľského výboru ako aj jeho predseda
nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice
alebo prijatým uzneseniam, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za
účasť a toto zasadnutie bolo o 14:15 hod. ukončené.
V Bratislave, dňa 17.3.2017
Komerční banka, a.s.
zast. Balcar, Polanský & Spol. s.r.o.
predseda veriteľského výboru
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K006523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZACHEM, a. s. Strážske
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 730 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, Košice 040 01
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2016 S 1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovenská republika, ako reštrukturalizačný
správca (ďalej ako „Správca“) dlžníka ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70, Michalovce
071 01, Slovenská republika, IČO: 31 730 191 (ďalej len ako „Dlžník“), v zmysle ustanovenia § 146 ods. 1 a 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti
Veriteľského výboru Dlžníka zo dňa 16.03.2017, ktorá bola doručená Správcovi 17.03.2017, zvoláva schvaľovaciu
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 11.04.2017 o 11:00, s miestom konania: v budove na adrese Popradská
80, 040 11 Košice, Slovenská republika, výhradne v priestoroch zasadacej miestnosti spoločnosti DB Biotech, a.s.
na prízemí.
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutoční dňa 11.04.2017 v čase od 10:30 do 10:50 v budove na adrese
Popradská 80, 040 11 Košice, Slovenská republika, výhradne v priestoroch zasadacej miestnosti spoločnosti DB
Biotech, a.s. na prízemí.

Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Rozprava;
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
4. Záver.

Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony. Účastník plánu sa môže schvaľovacej schôdze zúčastniť aj prostredníctvom písomne
splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Správca oznamuje, že na zasadnutí veriteľského výboru Dlžníka konanom dňa 16.03.2017, bol Dlžníkom
predložený záverečný návrh plánu schválený. Zároveň veriteľský výbor svojím uznesením odporúča, aby účastníci
plánu oprávnení o schválení reštrukturalizačného plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii Správcu na adrese Štúrova 19, 040 01
Košice, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 8:00 od 14:00, alebo elektronicky prostredníctvom emailu na
adrese viliam.lafko@gmail.com. Termín osobného nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred elektronicky na
e-mailovej adrese viliam.lafko@gmail.com.

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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K006524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T&N group - Business company s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 137 645
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu: T&N group – Business company s.r.o., so
sídlom Námestie svätej Anny 20B/7269, 911 01 Trenčín, IČO: 34 137 645, sp. zn. 40K/3/2016, nasledovné
pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·
·
·
·
·
·
·

·

·

·

·

·

pohľadávka veriteľa József Kapus, Eӧtvӧs utca, 6, Budapešť, Maďarsko, IČO: 6236662, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
42.766,77 EUR;
pohľadávka veriteľa József Kapus, Eӧtvӧs utca, 6, Budapešť, Maďarsko, IČO: 6236662, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
19.536,57 EUR;
pohľadávka veriteľa József Kapus, Eӧtvӧs utca, 6, Budapešť, Maďarsko, IČO: 6236662, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
855,23 EUR;
pohľadávka veriteľa József Kapus, Eӧtvӧs utca, 6, Budapešť, Maďarsko, IČO: 6236662, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške
6.296,12 EUR;
pohľadávka veriteľa József Kapus, Eӧtvӧs utca, 6, Budapešť, Maďarsko, IČO: 6236662, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške
4.665,67 EUR;
pohľadávka veriteľa Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, 841 06 Bratislava, IČO: 35 900 903,
prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2.127,68 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 19.555,99 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 8.904,96 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej
výške 10.241,87 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej
výške 25.435,20 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej
výške 41.600,39 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej
výške 9.057,75 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej
výške 2.560,37 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej
výške 5.831,76 EUR;
pohľadávka veriteľa JÜLLICH GLAS Holding Feldolgózó és Kereskeldelmi Zártkörűen működő
Reszvénytársaság, Holland fasor 5, 8000 Székesfehérvár, Maďarsko, IČO: 11601791-4673-114-07,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 9 v celkovej
výške 5.647,85 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K006525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mgr. Anna Bačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej podstaty
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Mgr. Anna Bačová, nar. 08.07.1972, bytom Viničná 419/26,
093 01 Vranov nad Topľou oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia §85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 4K/6/2017 S759 možno nahliadať v sídle
kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od
12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania do poradovníka
pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0917
428 373.

JUDr. Vladimír Šatník, správca

K006526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mgr. Anna Bačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Ing. Mgr. Anna Bačová
nar. 08.07.1972, Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov č. 4K/6/2017-46 zo dňa 08.03.2017 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of may 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor : Ing. Mgr. Anna Bačová, date of birth: 08.07.1972, Viničná 419/26, 093 01
Vranov nad Topľou, (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of
District Court in Prešov No. 4K/6/2017-46 dated 8th of march 2017, bankruptcy procedure was declared on
the Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 52/2017 dňa 15.03.2017 a
nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.

This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 52/2017 on 15th
of march 2017 and became valid on 16h of march 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this
date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Vladimír
Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde
Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 4K/6/2017. Ak veriteľ doručí 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 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 uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. 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 je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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 pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

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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According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42
Prešov, Slovak Republic, to the No. 4K/6/2017. Applications that will not be delivered in time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and other
rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their
claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in
one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the
future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim against another
person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their
claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form and fulfill the
requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of
the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim
and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
application form which has to provide information about the 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 be
lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the application form shall be divided into 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 sill be determined by liquidator according to the reference exchange rate
set and published on the day of the opening of insolvency proceedings 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 will be determined
by liquidator with professional diligence. Documents containing the information provided in the application
of the claim have to be enclosed to the application form of the claim. In case that a non – financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored. A creditor who is the accounting entity
shall state 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 accountancy. 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. Application form, which was delivered to liquidator or District
court cannot be corrected or amended.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.

This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.

JUDr. Vladimír Šatník, správca

JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee
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K006527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Tompošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.M. Šoltésovej 2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/38/2016 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30k/38/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Stojka ako konkurzný správca úpadcu Zuzana Tompošová, nar. 24.07.1985, bytom E.M.
Šoltésovej 2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia
majú
právo
počas
konkurzu
nahliadať
do
správcovského spisu
a
za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Werferova
1, 040 11
Košice v bežných pracovných dňoch v úradných hodinách pondelok až piatok v čase od 7.30 –
12.00 h. a od 13. 00– 14.30 h.
Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne
uvedenej adrese, emailom: jaroslav.stojka@gmail.com alebo telefonicky na t. č. 0917 353 152.

na

JUDr. Jaroslav Stojka, správca

K006528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Konaříková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zárieč- Keblov 61, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/27/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Peter Veselovský, správca so sídlom A. Bernoláka 6, Ružomberok, ako správca konkurznej podstaty úpadcu
Eva Konaříková, nar.: 17.10.1967, Zárieč- Keblov č. 61, 013 32 Svederník, zverejňuje týmto v zmysle ustanovenia §
32 odsek 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, bankový účet úpadcu, na
ktorý možno skladať kauciu: SK07 1100 0000 0029 3417 2390. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
V Ružomberku 20.3.2017
Ing. Peter Veselovský, správca
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K006529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Tompošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.M. Šoltésovej 2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/38/2016 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30k/38/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z 29.mája
2000.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Zuzana Tompošová, nar.
24.07.1985, bytom E.M. Šoltésovej 2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „Úpadca") oznamujeme, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 30K/38/2016 zo dňa 20.06.2016 uverejnenom
v Obchodnom vestníku OV č. 35/2017 zo dňa 13.02.2017 bol vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola
ustanovený JUDr. Jaroslav Stojka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Zuzana Tompošová, nar. 24.07.1985, bytom E.M. Šoltésovej 2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves,
our duty is to inform you, that the District Court in Košice No. 30K/38/2016 dated 20.06.2016 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 35/2017 from 13.02.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed JUDr. Jaroslav Stojka as the trustee of the bankrupt, seated Werferova 1, 040
11 Košice, Slovak Republic.
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 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, 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 shall be considered. The debtor
becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring Act as amended (hereinafter referred as „BRA") in connection with the provision § 199
sec. 9 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 application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee 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 (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ď'alšie 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).
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If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial
report 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 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 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).
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).
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 name and seat of the
bankrupt, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 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).
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 (§ 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
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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 be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
JUDr. Jaroslav Stojka, správca (trustee of the bankrupt)

K006530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGOPROJEKTY a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 187
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/13/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/13/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu – dňom
23.03.2017.
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu ENERGOPROJEKTY a.s. vyhlasuje dňom 23.03.2017 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 161/2016 pod
značkou záznamu K019319 dňa 19.08.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 10 až por. č. 58 (ďalej len
„Predmet speňaženia“).
Predmetom speňaženia je nasledovný súbor hnuteľného majetku: 1 ks chladnička malá; 1 ks chladnička veľká; 1 ks
mikrovlnná rúra; 2 ks kopírovací stroj; 1 ks elektrický písací stroj; 1 ks skener; 6 ks tlačiareň; 1 ks multifunkčné
zariadenie; 10 ks LCD monitor; 1 ks HP DESIGNJET 1050C Plus Plotter; 9 ks stolový počítač; 9 ks kovový regál; 4
ks skladovacia skriňa a 2 ks stojací vešiak.
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia je odhadom vo výške 2.195,- EUR.
Veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len
„Pokyn“) za nasledovných podmienok:
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Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor majetku. V prípade,
ak sa Predmet speňaženia nepodarí speňažiť v druhom kole, správca vyhlási tretie kolo ponukového konania, resp.
ďalšie, až do speňaženia Predmetu speňaženia alebo udelenia nového záväzného pokynu príslušným orgánom.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 500,- EUR, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty
úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK3511000000002625555910, vedený v Tatra banke, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 03.04.2017.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
(i)

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Kúpna cena:
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Podmienkou pre podanie ponuky
v 2. kole ponukového konania je ponuka minimálne vo výške 75 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j.
1.646,25 EUR.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku a túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca oznámi príslušnému orgánu víťaznú ponuku do troch
(3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
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Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy s podmienkou,
že kúpnu cenu za Predmet speňaženia zaplatí na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu
v tvare IBAN: SK3511000000002625555910, vedený v Tatra banke, a.s., najneskôr ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR ako stojí a leží.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 03.04.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – ENERGOPROJEKTY a.s. – PREDAJ SÚBORU
HNUTEĽNÝCH VECÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene,
sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K006531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby (Oznámenie o 1. kole dražby zverejnené v OV č. 26/2017 zo dňa 07.02.2017)
Miesto konania dražby: Business Center Bratislava, Miletičova 21, 821 08 Bratislava (zasadačka na 9. poschodí)
Dátum konania dražby: 17.03.2017
Čas otvorenia dražby: 11:00 hod.
Označenie a opis predmetu dražby: Súbor majetku: hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
úpadcu, súpis ktorého bol zverejnený v OV č. 65/2016 zo dňa 06.04.2016, číslo záznamu K007595, ako súpisová
zložka majetku č. 1 až č. 832, ktorý sa draží iba ako celok. Súbor majetku pozostáva zo súboru interiéru, súboru
elektrotechnických zariadení a jedného kusu stroja/strojného zariadenia (položka č. 514), ide o používané veci,
ktorých stav zodpovedá veku a spôsobu používania. Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží. Predmet dražby je predmetom Nájomnej zmluvy zo dňa
01.12.2008 v znení Dodatkov. Vlastníkom predmetu dražby je úpadca, ktorý je platiteľom DPH, preto k najvyššiemu
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01.12.2008 v znení Dodatkov. Vlastníkom predmetu dražby je úpadca, ktorý je platiteľom DPH, preto k najvyššiemu
podaniu bude účtovaná DPH.
Cena predmetu dražby: 429.267,22 EUR bez DPH a 515 120,66 EUR s DPH (DPH vo výške 85 853,44 EUR)
Cena je stanovaná podľa zákona č. 7/2005 Z.z. ako súpisná cena určená správcom, na základe znaleckých
posudkov č. 15/2016, č. 6K/61/2015 ZP č. 19/2015 – 201600784416_20 a č. 8/2015
Dražobník/navrhovateľ/licitátor dražby: JUDr. Ján Polomský, správca
Výsledok dražby: Dražba neúspešná, nakoľko nebolo urobené ani najnižšie podanie.

K006532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kačenga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/60/2016 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/60/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka: Ing. Ján Kačenga, nar.: 30.05.1968, bytom: Moravská 2566/3,
052 01 Spišská Nová Ves v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn. 31K/60/2016 týmto
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 ZKR:
1. Preddavok na úhradu nákladov konkurzu zložený na účet Okresného súdu Košice I vo výške 1659,70 EUR.
Spolu: 1.659,70 €

K006533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrisková Jana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

VP-1
Peňažná hotovosť vo výške 663,88 eur – preddavok úpadcu prostredníctvom učtárne Okresného súdu
Bratislava I, pol. č. D 19, pol. reg. 261/2016
VP-2
Peňažná hotovosť vo výške 33.518,89 eur – zostatok finančných prostriedkov – výťažok z dražby OTP
Banka Slovensko , a.s. – byt vo vlastníctve úpadcu LV č. 3589, kat.úz. Bratislava – Nové Mest, vykonaná dňa
27.12.2016
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K006534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTEC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 469 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2016 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ZVOLANIE PRVEJ SCHODZE VERITEĽOV:
JUDr. Martin Kirňak, Vajanského 43, 080 01 Prešov ako správca úpadcu: ASTEC s.r.o., Palenčiarska 1828/58, 069
01 Snina, IČO: 36 469 050 v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 4K/33/2016 v zmysle
§ 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 26.04.2017
o 10.00 hod. v sídle správcu na Vajanského 43, 080 01 Prešov.
Program:
1. Prezentácia
2. Hlasovanie o výmene správcu
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Rôzne
5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

V Prešove 20.03.2017

Správca úpadcu

K006535
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 15.03.2017 s vylúčením nasledovnej majetkovej hodnoty zo súpisu
všeobecnej postaty úpadcu, SKP vylučuje nasledovnú majetkovú hodnotu:
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3. Hnuteľné veci
Strieborný set – strieborná retiazka, dva náramky, prsteň a náušnice. Celková suma: 30 mena: EUR; ku dňu
24.03.2016, súpisová hodnota majetku k 24.03.2016: 30 €.

K006536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Barjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2K 1/2017 S 1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov :
Ing. Naďa Bôžiková, správca úpadcu: Marek Barjak, nar. 02.09.1989, bytom Písecká 5, 990 01 Veľký Krtíš,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 05.05.2017 o 09.00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční na adrese
Partizánska 15, 985 11 Halič.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
5. Záver , diskusia.
Pri prezentácii veritelia preukazujú svoju totožnosť: - FO: občianskym preukazom, cestovným pasom, alebo
iným uznávaným dokladom, - PO: aktuálnym výpisom z OR alebo iného registra a občianskym preukazom,
cestovným pasom, alebo iným uznávaným dokladom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
Zástupca veriteľa predloží plnú moc resp. poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s občianskym
preukazom, cestovným pasom, alebo iným uznávaným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť.
Ing. Naďa Bôžiková, správca
Dňa 20.03.2017

K006537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovecká 742/37, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2015 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca úpadcu Juraj Košík, nar. 11.08.1985, bydliskom Dubovecká 742/37, 914 01
Trenčianska Teplá, oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej sume 495,32 EUR, a v súlade s §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Otto Markech, správca

K006538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/22/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/22/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/22/2015 na majetok úpadcu: RAC spol.
s r. o., so sídlom: P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245, bola správcovi konkurznej podstaty JUDr.
Erikovi Bilskému, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, doručená po základnej prihlasovacej lehote
prihláška pohľadávky, ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok
Úpadcu nasledovne:
Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

TYRAPOL, spol. s r. o.

Oravská Lesná 293

315 993 46

3 645,17 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K006539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata pre zabezpečeného veriteľa 2. v poradí (Slovenská republika – Daňový úrad)
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Zabezpečený veriteľ v druhom poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, zabezpečený veriteľ v druhom poradí na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č.
103811968/2016 zo dňa 31.08.2016 – Z 8524/16-643/16.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 306-314 (vrátane)
Výška zabezpečenej pohľadávky:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

výška zabezpečenej pohľadávky
výška zabezpečenej pohľadávky
výška zabezpečenej pohľadávky
výška zabezpečenej pohľadávky
výška zabezpečenej pohľadávky
výška zabezpečenej pohľadávky
výška zabezpečenej pohľadávky
výška zabezpečenej pohľadávky
výška zabezpečenej pohľadávky

predstavuje sumu 391,98 Eur
predstavuje sumu 6.520,23 Eur
predstavuje sumu 8.068,33 Eur
predstavuje sumu 7.659,43 Eur
predstavuje sumu 6.421,10 Eur
predstavuje sumu 9.425,46 Eur
predstavuje sumu 10.009,23 Eur
predstavuje sumu 1.475,54 Eur
predstavuje sumu 10.954,32 Eur

Pohľadávky zabezpečeného veriteľa v druhom poradí zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 306-314
(vrátane) sú zabezpečené do celkovej sumy 60.925,62,- Eur (individuálne pre každú pohľadávku uvedenú pod
písm. a) až i)).
Predmet zabezpečenia:
Pozemky: štát: SR, obec: Nitra, katastrálne územie: Mlynárce na LV č. 7261:
1. pozemok parcely registra „C“ 636/1 o výmere 2950 m2, druh pozemku: orná pôda, súpisová hodnota
majetku: 146 851,00 EUR
2. pozemok parcely registra „C“ 640/2 o výmere 1735 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
hodnota súpisová hodnota majetku: 86 368,30 EUR
3. pozemok parcely registra „C“ 644/4 o výmere 1001 m2, druh pozemku: orná pôda, súpisová hodnota
majetku: 49 829,78 EUR
Stavba: štát: SR, obec: Nitra, katastrálne územie: Mlynárce na LV č. 7261, súp. č. 592, na ulici Pražská 35,
postavená na pozemku s parc. č. 644/4, druh stavby výrobná hala, súpisová hodnota majetku: 733 121,15 EUR

Zabezpečenými pohľadávkami sú pohľadávky:
a. Z dodatočného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2015 vo
výške 391,98 Eur
b. Z daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2016 vo výške 6.520,23 Eur
c. Z daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2016 vo výške 8.068,33 Eur
d. Z daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2016 vo výške 7.659,43 Eur
e. Z daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2016 vo výške 6.421,10 Eur
f. Z daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie jún 2016 vo výške 9.425,46 Eur
g. Z hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým
zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie
obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za zdaňovacie
obdobie rok 2015, zo dňa 16.03.2016, vo výške 10.009,23 Eur
h. Z daňového priznania k dani z motorových vozidiel zo zdaňovacie obdobie rok 2015 vo výške 1.475,54 Eur
i. Z daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 2016 vo výške 10.954,32 Eur
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Zabezpečený veriteľ v prvom poradí: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155, zabezpečený veriteľ v prvom poradí na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.
71/ZZ/2014 zo dňa 22.05.2014 – V 3742/2014 zo dňa 30.06.2014.

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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Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 85, 86
Výška zabezpečenej pohľadávky:
a. výška zabezpečenej pohľadávky 85 predstavuje sumu 488.980,31 Eur
b. výška zabezpečenej pohľadávky 86 predstavuje sumu 212.137,31 Eur
Pohľadávky zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 85 a 86 sú zabezpečené do
sumy 890.000,- Eur.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K006540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

K006541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaeDr. Zita Michalková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veselé 217, 922 08 Veselé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Kováčska 23, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/23/2014 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZOZNAM POHĽADÁVOK

Veriteľ: Alianz, Dostojevského rad č. 4, Bratislava, IČO: 001511700
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Poistná zmluva č. 0370190308 0370623779
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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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 197,30 EUR + 75,60

Veriteľ: Alianz, Dostojevského rad č. 4, Bratislava, IČO: 001511700
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Poistná zmluva č. 0370623779
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 75,60 EUR

Veriteľ: Intrum Justitia Debt Finance AG, Industristrasse 13C, Zog, Švajčiarko, IČO:
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o pôžičke č. 7039140
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1.296,90 EUR

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o úvere číslo 203100591 zo dňa 22.09.2010
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 2.835,16 EUR

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: ………..
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o úvere číslo 203100591 zo dňa 22.09.2010
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 2.166,76 EUR

Veriteľ: PROFI CREDIT SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 3579252
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolv. úvere č. 8100000028
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 5.049,98 EUR

Veriteľ: PROFI CREDIT SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 3579252
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: ZMLUVNÁ POKUTA PODĽA ČL. 14 ZMLUVY O REVOLV. ÚVERE Č. 8100000028
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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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 299,44 EUR

Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o mimoriadnom úvere zo dňa 13.02.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 8.882,32 EUR

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o úvere a ďalších úverových produktoch č. 1022726413
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 2.450,89 EUR

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o poskytnutí rýchlej pôžičky č. 2049919
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 290,02 EUR

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1.532,54 EUR

Veriteľ: CETELEM SLOVESKO, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, IČO: 35787783
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 15.12.2002
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1.586,12 EUR

Veriteľ: CETELEM SLOVESKO, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, IČO: 35787783
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 07.07.2006

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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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 226,38 EUR
(po základnej prihlasovacej lehote)

Monika Palkechová, Beňovského 355/29, 922 03 Vrbové
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Pôžička vo výške 39.369,55 EUR
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 39.369,55 EUR
(po základnej prihlasovacej lehote)

K006542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, bydlisko I. Vysočana 730/1G, 971
01 Prievidza oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT
Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752 v sume 8.007,99 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K006543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bíziková rod. Belišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
P.O.Box 75, Záhrebská 6, 810 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/71/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/71/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Peter Vároši - správca dlžníka Silvia Bíziková rod. Belišová, nar. 30.07.1978, Borovicová 5022/45, 900 27
Bernolákovo, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 03.04.2017 o 10:00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Petra
Várošiho so sídlom Záhrebská 6, 811 05 Bratislava.
Program schôdze veriteľov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prezentácia účastníkov - otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Hlasovanie o odvolaní správcu
Záver

Prezentácia účastníkov konania bude od 09:45 - 10:00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z OR nie straší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu splnomocnením alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Peter Vároši, správca

K006544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu RUŽA NR, s.r.o. „v konkurze„ so sídlom
Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 týmto oznamuje, že dňa 20.01.2017 udelil zabezpečený
veriteľ záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu evidovanú pod súpisovou položkou č.
783 zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 25.11.2016 č. 226/2016 pod K026820 formou priameho predaja
hnuteľnej veci v ponukovom konaní. Správca dňom 23.03.2017 vyhlasuje 5.kolo ponukového konania. Bližšie
informácie a podmienky ponukového konania budú zverejnené v oznámení o ponukovom konaní na webovom sídle
Správcu na www.gbkr.sk.

V Leviciach dňa 20.03.2017
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K006545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihuň Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova 1057 / 18, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1956
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2015 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2K/46/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.
Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

MK Recovery, k.s., so sídlom Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1754, v mene ktorej koná komplementár JUDr. Marianna
Kuchtová,
(ďalej
len
"Správca"),
správca
úpadcu:
Ing.
Peter
Bihuň,
nar.: 15.07.1956, trvale bytom Hálova 18, 851 01 Bratislava (ďalej len Úpadca"), týmto v zmysle ust. 96 odst. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti podstate a taktiež oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Poučenie : V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor (zástupca veriteľov), 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. č.: 0901 919 180 alebo mailto: winklerova@vedeniesidla.sk
V Bratislave dňa 20.03.2017

MK Recovery,k.s.
JUDr. Marianna Kuchtová, komplementár

K006546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. správca úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04
Bratislava, IČO: 36 762 300 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 –
12.00 a 13.00 - 16.00. Termín nahliadania do správcovského spisu je možné si dohodnúť vopred na tel.
č.: 02/50202911 alebo prostredníctvom e-mailu: office@bankruptcy.sk
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K006547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrisková Jana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty JUDr. Viera Kubicová S 272 zvolal prvú schôdzu veriteľov na deň 20.05.2017 v
konkurznej veci úpadcu Ing. Jana Petrisková č.k. 4K/68/2016 S272. V uvedenom ozname došlo k prepisovej chybe
v dátume zvolania schôdze veriteľov kde namiesto dňa 20.05.2017 správne má byť uvedené 20.04.2017 o 11.00
hod. Ostatné body zverejneného pôvodného oznamu o zvolaní schôdze veriteľov zostávajú nezmenené.
JUDr. Viera Kubicová
správca konkurznej podstaty

K006548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 478 / 48, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/66/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/66/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr.Erika Šimová, správca úpadcu: Lukáš Borbély, nar. 01.01.1982, Železiarenská 48, 040 15 Košice
–Šaca,týmto oznamuje, že zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh.
Podľa ust. § 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 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.Erika Šimová, správca

K006549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, S 1739
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
uplatnených prihláškami doručenými po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
úpadcu, t. j. po 14.12.2015 nasledovných veriteľov:
1.
GUYOKRMA, spol. s r.o., Žirovnická 2389, Praha 10 – Záběhlice, Česká republika, IČO:
48117765

Prihlásená suma
č. p

1

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady uplatnenia

Celková suma

5 622,96 €

0€

911,38 €

0€

0€

6 534,34 €

Prihláška pohľadávky s por. č. 1 doručená dňa 20.03.2017 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
20.03.2017 pod č. 347.

V Bratislave, dňa 20.03.2017

Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca úpadcu

K006550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Štefko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 1936/119, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1962
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: Mgr.
Ladislav Štefko, bytom Gaštanová 1936/119, nar. 09.01.1962 oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané
pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, sídlom : Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO : 215 759, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok doručenou správcovi dňa 15.03.2017
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
11.949,- EUR

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group, k. s., správca Úpadcu

K006551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Havierniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra Nitra, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/22/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/22/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov v konkurze vyhlásenom Okresným súdom v Nitre, uznesením zo
dňa 8.12.2016, č.k. 27K/22/2016 na úpadcu Mariana Havierniková, rodné priezvisko Haličková, narodená
22.5.1986, bytom Mesto Nitra, so začiatkom o 13.30 hod.
Schôdzu zvolal správca zverejnením v Obchodnom vestníku spolu s prvou schôdzou veriteľov. Schôdzi
predsedal správca.
Prítomní : Správca konkurznej podstaty : JUDr. Jozef Majorán, Zástupca veriteľov : Ledislav Habdák, Za Frenitkou
9, Nitra
Program rokovania : Úvodné rokovanie a odovzdávanie operatívnych kontaktov.
Prerokované skutočnosti : Predsedajúci konštatoval, že na prvej schôdzi veriteľov nedošlo k výmene správcu a tak
v konkurze pokračuje súdom ustanovený správca, ktorého údaje sú zástupcovi veriteľov známe. Zvolaný zástupca
veriteľov dodáva, že bude operatívne komunikovať so správcom. Bolo dohodnuté, že všetky úkony medzi správcom
a zástupcom veriteľov budú vykonávané mailom, okrem prípade, kedy si správca vyžiada záväzný pokyn, ktorý
musí byť doručený správcovi v originálnom vyhotovení. Toto sa týka aj tých dokladov, ktoré v originálnom
vyhotovení požaduje platný právny poriadok ale o potrebe originálneho vyhotovenia rozhodne správca.
Operatívne spojenie zástupcu veriteľov : Ladislav Habdák, Za Frenitkou 9, 94901 Nitra, Tel. : 0903 725 518
Mail : mailovú adresu založenú nemá, ale obratom si ju založí a oznámi správcovi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zvolený zástupca berie na vedomie, že v prípade akýchkoľvek zmien v zastupovaní veriteľa alebo zmien
v operatívnom spojení, tieto správcovi včas oznámi. Do momentu oznámenia správca komunikuje s vyššie
uvedenou osobou a vyššie uvedeným spôsobom.
Záver : Správca konštatoval, že prvé zasadnutie zástupcu veriteľov vyčerpalo svoj program a ukončil ho 14.00 hod.
Táto zápisnica má jednu stranu textu
V Leviciach dňa 20.3.2017
Zápisnicu spísal dňa - JUDR. Jozef Majorán, správca : v.r.
Za správnosť vyhotovenie zástupca veriteľov – Ladislav Habdák, v.r.

K006552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomíra Smatanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/52/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/52/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Názov zabezpečeného veriteľa: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35
923 130
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Poradové číslo: 3
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo: SEAT Ibiza 1.4 16V Sport, VIN: VSSZZZ6LZ4R029531, rok výroby: 2003, farba:
čierna metalíza
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 600,00 €
Deň zapísania majetku: 13.03.2017
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
JUDr. Martina Poláčková, správca

K006553
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1R/3/2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru
Spisová značka: 1R/3/2016
Dňa 13. marca 2017 o 15.00 zasadal v rokovacej miestnosti č. 41190 v sídle spoločnosti Tatra banka, a.s. na
Hodžovom námestí č. 3 v Bratislave na svojom treťom zasadnutí veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor)
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), ktoré
zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predseda veriteľského výboru (ďalej len Predseda VV)
v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZKR).
1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili:
a. všetci členovia Veriteľského výboru, t.j.:
i. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky;
ii. DOMO Caproleuna GmbH;
iii. ČSOB Leasing, a.s.;
iv. Československá obchodná banka, a.s.;
v. RHODIA OPERATIONS SAS.
b. na žiadosť Veriteľského výboru správca v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., zast.: Simonom Manduchom, komplementárom (ďalej len Správca);
c. na žiadosť Veriteľského výboru zástupca Dlžníka Milan Pršanec, predseda predstavenstva Dlžníka.
2. Na úvod Predseda VV skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru a že Veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
3. Predseda VV ďalej skonštatoval, že v súlade s §144 ods. 1 ZKR Dlžník predložil dňa 27. februára 2017
Predsedovi VV prepracované znenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka, čím začala plynúť 15
dňová lehota na rozhodnutie Veriteľského výboru o tom, či prepracované znenie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu schváli alebo zamietne.
4. Následne Predseda VV informoval Dlžníka o doručení podnetu na zmenu plánu zo strany veriteľov Dlžníka
CHEMES, a.s. Humenné, IČO: 31 695 426 a Priemyselný park Chemes, s.r.o., IČO: 36 471 780 (ďalej spoločne len
Chemes), ktorý bol doručený Predsedovi VV a tiež Správcovi a na vedomie ostatným členom Veriteľského výboru
dňa 12. marca 2017 (t.j. deň pred konaním zasadnutia Veriteľského výboru) (ďalej len Podnet). V Podnete Chemes
vo všeobecnej rovine navrhuje doplniť do reštrukturalizačného plánu novú reštrukturalizačnú metódu a to predaj
podniku Dlžníka Chemes-u.
5. Dlžník vysvetlil Veriteľskému výboru prečo predaj podniku Dlžníka ako reštrukturalizačná metóda
v reštrukturalizačnom pláne nie je navrhovaná. Jedným z hlavných dôvodov, ktoré Dlžník uviedol bola nedoriešená
akcionárska štruktúra Dlžníka, ktorá znemožňovala efektívnu komunikáciu manažmentu Dlžníka a Správcu
s akcionármi.
6. V rámci následnej diskusie sa členovia Veriteľského výboru zhodli, že Veriteľský výbor nie je schopný vyhodnotiť
Podnet vzhľadom na jeho všeobecnosť a nedostatok času a tiež na procesné ustanovenia ZKR, ktoré nedávajú
Veriteľskému výboru inú možnosť ako prepracované znenie návrhu reštrukturalizačného plánu schváliť alebo
zamietnuť. Veriteľský výbor však zároveň dáva Podnet Dlžníkovi, aby ho zvážil a vyhodnotil s odbornou
starostlivosťou.
7.Následne Veriteľský výbor hlasoval a prijal jednomyseľne nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor v súlade s §144 ods. 1 ZKR prepracované znenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
Dlžníka predloženého Dlžníkom dňa 27. februára 2017 schvaľuje.
8. Veriteľský výbor týmto v súlade s §144 ods. 3 ZKR súčasne žiada Správcu, aby v zákonných lehotách
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Veriteľský výbor týmto v súlade s §144 ods. 3 ZKR súčasne žiada Správcu, aby v zákonných lehotách
prostredníctvom Obchodného vestníka zvolal schvaľovaciu schôdzu za účelom schválenia reštrukturalizačného
plánu účastníkmi plánu.
V Bratislave, dňa 13. marca 2017
Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predsedu Veriteľského výboru:

Matúš Kudlák
konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
na základe plnej moci

K006554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť
Kežmarok v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 672 019
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZAPISNICA
z hlasovania veriteľského výboru spôsobom per rollam
sp. zn 4K/7/2016
Úpadca:

VAJEX
sídlo:
IČO: :31 672 019

konkurzný

súd
sp.zn.4K/7/2016

Hlasujúci

členovia:

výroba
vajec
Slavkovská

a
hydiny,
cesta
57,

:

akciová
060

Okresný

Sberbank
Slovensko,
a.s.,
predseda
SR
Daňový
úrad
Prešov,
člen
ČSOB Leasing, a.s., člen veriteľského výboru

spoločnosť
01
súd

veriteľského
veriteľského

Kežmarok,
Kežmarok
Prešov

výboru
výboru

Predmet: uloženie záväzného pokynu podľa žiadosti správcu zo dňa 8.12.2016
Členovia
veriteľského
výboru
sa
písomným
hlasovaním
zaslaním
predsedovi
veriteľského
výboru a správcovi v súlade s § 38 ods. 3 ZKR vyjadrili, že súhlasia s udelením záväzného pokynu na speňaženie
nehnuteľného majetku špecifikovaného v žiadosti správcu zo dňa 8.12.2016 formou uplatnenia predkupného práva
u osoby oprávnenej z predkupného práva podľa § 93 ods. 1 ZKR. Ak nedôjde k predaju nehnuteľného majetku
formou realizácie predkupného práva, správca požiada veriteľský výbor o uloženie nového záväzného pokynu, v
ktorom uvedie navrhované podmienky dražby.
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Výsledok hlasovania
za 3 hlasy
proti:
zdržal sa: 0 hlasov

0

hlasov

K006555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalcová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
3. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

82,64

82,64 €

S úctou

JUDr. Erik Končok, správca

K006556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničová 3388/1, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
20. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

88,06

88,06 €

S úctou
JUDr. Erik Končok, správca
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K006557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Ponukové konanie
JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s.
v konkurze, sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626, vyhlasuje ponukové konanie na
podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľným
veciam zapísaných do súpisu majetku:
Súpisová zložka majetku: svetelný ukazovateľ
Súpisová hodnota majetku: 250 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 2
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 3
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 4
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 5
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 6
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 7
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
Súpisová zložka majetku: šatňová zostava 8
Súpisová hodnota majetku: 70 ,- EUR
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Súpisová hodnota: Škoda Fabia Junior, IL 443 BG, motorové vozidlo
Súpisová hodnota majetku: 1.600,- EUR
Súpisová zložka majetku: monitorovací systém
Súpisová hodnota majetku: 80,- EUR

Predmet Kúpnej zmluvy je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 71/2016 vydanom dňa 14.04.2016, v kapitole
Konkurzy a reštrukturalizácie.
Zábezpeka: nevyžaduje sa
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 38K/42/2015 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie
návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty,
b) vymedzenie predmetu Kúpnej zmluvy (t.j. hnuteľných vecí),
c) navrhovanú kúpnu cenu za predmet Kúpnej ceny v eurách,
d) dátum a podpis navrhovateľa.
Navrhovateľ môže návrhom doručeným vyhlasovateľovi podávať ponuky na jednu, viaceré alebo všetky súpisové
zložky majetku, pričom je povinný uviesť navrhovanú kúpnu cenu za každú súpisovú zložku majetku samostatne.
Prílohami návrhu sú:
a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do
ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov, a
b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu kúpnu cenu; ak je
takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov
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Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku
Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej ním v oznámení o prijatí
vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín.
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo
telefonicky na č.+421 (0) 905 984 742

K006558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu: 1K/55/2013
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S 1296
Úpadca: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 36 482 510
Dátum hlasovania: písomné hlasovanie v elektronickej podobe do 06.03.2017
Členovia veriteľského výboru:
1.ČSOB leasing, a.s.
2. Slovenská sporiteľňa, a.s.
3. Slovenská konsolidačná, a.s.
JUDr. Marián Novikmec, správca úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze zvolal prvé zasadnutie veriteľského
výboru s programom:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
K bodu programu 1):
Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov: „Za
uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
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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.“
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia.
K bodu programu 2):
Zasadnutie, hlasovanie členov veriteľského výboru „per rollam“ v elektronickej podobe, ktoré prebehlo od
02.03.2017 do 06.03.2017.
Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru zvoliť veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Vzhľadom na uvedené správca navrhlo hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia:
Návrh uznesenia:
„Veriteľský výbor volí za svojho predsedu veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.“
ZA: 2 hlasy
ČSOB leasing, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 1
Slovenská konsolidačná, a.s.
Veriteľský výbor úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze s počtom hlasov 2, zdržal sa hlasovania 1, proti nikto,
prijal nasledovné uznesenie:
Predsedom veriteľského výboru úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze sa stáva Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
K bodu programu 3)
Program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný.

V Bratislave dňa 06.03.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.

K006559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák
‑TEOS‑SK s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001, v zmysle § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať v sídle veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, dňa 06.04.2017 o 10.00 hod.,
s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa správcu o stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom
z obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať aj plnom mocou.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K006560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Červeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), správca
úpadcu Marián Červeník, bytom Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou, nar.: 06.12.1971 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť
konečný rozvrh všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate.

Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov, zabezpečeného veriteľa a každého, kto tvrdí, že
je veriteľom pohľadávky proti podstate o:

·
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u Správcu v lehote
do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.
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Námietka podaná oprávnenou osobou musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Žiline, dňa 20.03.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K006561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubaj Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 888, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2014 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca Úpadcu Ľubomír Zubaj,
nar. 17.06.1971, bytom 032 61 Važec 888, do 05.03.2013 podnikajúci pod IČO-om: 30 516 307, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 21.02.2017 do kancelárie
správcu doručená prihláška veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10,
813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, v celkovej prihlásenej sume vo výške 345,54 Eur. V súlade s ust. § 28 ods. 2
zák. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola prihlásená pohľadávka zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Erik Končok, správca

K006562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFA Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 753
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/47/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU – 4. KOLO
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 23.03.2017 na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu štvrté kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu ALFA Development s.r.o., so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príslušného orgánu štvrté kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu ALFA Development s.r.o., so
sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 968 753, ktorý sa nachádza na Švermovej ulici v Banskej Bystrici
a slúžil na podnikanie úpadcu najmä v oblasti opravy a údržby vozidiel, strojov a zariadení. Podnik úpadcu tvorí
majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Austria AG (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v rámci ponukového konania je podnik úpadcu, ktorý tvoria nasledovné zložky:
A. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 6914, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre k.ú. Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, štát SR:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

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

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

C. Práva a záväzky z uzatvorených zmlúv;
D. Projektová dokumentácia.
(ďalej spolu zložky uvedené pod písm. A. až písm. D. vyššie ako „Predmet speňaženia“).
Predmet speňaženia bol správcom zaradený do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a ako položka
súpisu 2 až 4 zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 8/2016 pod značkou záznamu K000661 dňa 14.01.2016.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § 92 ods. 2 ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto záväzného pokynu sa budú primerane
vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku (ďalej len „Zmluva o predaji podniku“).
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR, na internetovom
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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Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR, na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk v sekcii „Oznamy“ a formou inzercie v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou –
Hospodárske noviny.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do štvrtého kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 300.000,- Eur
na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 07.04.2017.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným podpisom
záujemcu, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a)
riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji podniku,
sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky;
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do
kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Na požiadanie správca umožní záujemcovi obhliadku podniku Úpadcu.
Kúpna cena
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia, za
predpokladu, ak bude splnená podmienka uvedená nižšie.
Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Predmetu speňaženia ako celku.
Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov nevymeriava
DPH.
Pre štvrté kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške
predstavujúcej minimálne 70 % hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom t.j. sumy vo výške
minimálne 770.000,- Eur bez DPH.
V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku záujemcu
odmietnuť.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK39 1111 0000 0085 9098
9002, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu
splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na
speňaženie Predmetu speňaženia (t.j. v štvrtom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňaženie Predmetu speňaženia (t.j. v štvrtom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny
predstavujúcej minimálne 70 % hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom) a zloženia
zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez DPH za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako
víťaznú.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku za
predpokladu, že doplatok zvyšnej časti kúpnej ceny zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy
o predaji podniku, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní,
ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu správca za úpadcu ako predávajúci
uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim Zmluvu o predaji podniku.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie Zmluvu o predaji podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 07.04.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – ALFA Development s.r.o. – PREDAJ PODNIKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať
stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K006563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmelík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hydinárska 6/11, 949 01 Nitra - Párovské Háje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2017 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu: Juraj Čmelík, nar. 28.09.1966, bytom Hydinárska 6/11, 949 01 Nitra –
Párovské Háje, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou:
spravca@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/400 970.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Nitre dňa 20.03.2017
JUDr. Andrea Pállová, správca

K006564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Lejko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškáreň 434, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marek Olekšák, správca úpadcu Dávid Lejko, nar. 08.04.1986, bytom: Puškáreň 434, 034 95 Likavka, týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 792 752
Celková suma prihlásenej pohľadávky č. 1: 1.633,68 EUR
Celková suma prihlásenej pohľadávky č. 2: 2.704,99 EUR
Celková suma prihlásenej pohľadávky č. 3: 2.002,11 EUR
Celková suma prihlásených pohľadávok č. 1-3: 6.340,78 EUR
V Žiline, dňa 20.03.2017
JUDr. Marek Olekšák, správca

K006565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Lukáš Lauko, bytom: Radarová 12, 821 02 Bratislava, prihlásená samostatnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 132.503,56 EUR;

2. pohľadávka veriteľa DOLVAP, s. r.o., so sídlom Priemyselná, 013 03 Varín, IČO: 31 594 786, prihlásená
samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 3.274,31
EUR;

3. pohľadávka veriteľa Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 44
483 767, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 3.129,23 EUR;
pohľadávka veriteľa Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO:
44483 767, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 851,71 EUR.

4. pohľadávka veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO:
00 685 852, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 200,34 EUR;
pohľadávka veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685
852, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
562,74 EUR;
pohľadávka veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685
852, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
696,59 EUR;
pohľadávka veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685
852, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške
212,87 EUR;
pohľadávka veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685
852, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške
136,39 EUR;
pohľadávka veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685
852, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške
74,40 EUR;
pohľadávka veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685
852, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške
280,12 EUR;
pohľadávka veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685
852, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej výške
348,94 EUR;
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5. pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 389,48 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 383,27 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 3 v celkovej výške 384,77 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 4 v celkovej výške 383,27 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 5 v celkovej výške 1.006,59 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 6 v celkovej výške 1.0008,87 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 7 v celkovej výške 996,00 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 8 v celkovej výške 990,78 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 9 v celkovej výške 985,56 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 10 v celkovej výške 980,52 EUR;
pohľadávka veriteľa Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO: 31 320 414, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 11 v celkovej výške 155,02 EUR;

6. pohľadávka veriteľa Dubnický metalurgický kombinát s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 56, 018
41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených
pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2.226.206,49 EUR;

7. pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 1.191.376,48 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
5.905,50 EUR;
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pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 3: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
2.952,61 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 4: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
2.952,61 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 5: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
1.320,00 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 6: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
905,90 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 7: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
635,00 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 8: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
491,48 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 9: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
239.900,00 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 10: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
471.100,00 EUR;
pohľadávka veriteľa Enviromentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava,IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 11: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
16.000,00 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K006566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fečunda Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 170, 058 01 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2014 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Radovan Muzika, správca so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné v konkurznom konaní vedenom
na majetok úpadcu Peter Fečunda, nar. 31.07.1971,bytom Štúrova 130/25, 058 01 Poprad, zast. Janou
Vojtaššákovou, bytom 059 76 Rakúsy 170v súlade s ust. § 96 odsek 2) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
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Vojtaššákovou, bytom 059 76 Rakúsy 170v súlade s ust. § 96 odsek 2) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje, a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť e-mailom na adrese
radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na mob. č. : 0907 945 308

K006567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Michala 4 / 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 011
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2016 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, ako správca úpadcu: IDS
MONTÁŽE LEVICE, s.r.o., so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 36 549 011, právne zastúpený: LEGATE,
s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846 909, podľa ust. § 34 ods. 2 a ods. 4
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov úpadcu na deň 13.04.2017 o 11:00 hod. v sídle správcu na adrese
Hollého 10, 949 01 Nitra.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
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Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov originál alebo overenú fotokópiu plnej moci
veriteľa na zastupovanie a doklad totožnosti, zástupcovia právnických osôb predložia poverenie na zastupovanie,
doklad totožnosti a výpis z OR.

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
správca

K006568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vnenčák Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 271/13, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Radovan Muzika, správca so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné v konkurznom konaní vedenom
na majetok úpadcu Ondreja Vnenčáka, nar. 03.11.1966, bytom Fraňa Kráľa 271/13, 059 21 Svit, v súlade s ust. § 96
odsek 2) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje, a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť e-mailom na adrese
radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na mob. č. : 0907 945 308
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K006569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L & P SERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 10, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 310 629
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2016_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 01.03.2017, zverejneného v OV č. 46/2017, dňa 07.03.2017, v
právnej veci dlžníka – L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO: 45 310 629, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02
Bratislava, IČO: 45 310 629, bol - Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, ustanovený za
správcu konkurznej podstaty úpadcu. V zmysle § 85 ods. 2 Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov s použitím § 8 ods. 4 zák.č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako aj § 21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej
podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 6K/64/2016_S-1314 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v
pracovných dňoch v pondelok až piatok, vždy v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo telefonicky. Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu:
02/43330261, email: office@zvarapartners.eu.

K006570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L & P SERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 10, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 310 629
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2016_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 01.03.2017, zverejneného v OV č. 46/2017, dňa 07.03.2017, v
právnej veci dlžníka – L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO: 45 310 629, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02
Bratislava, IČO: 45 310 629, bol - Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, ustanovený za
správcu konkurznej podstaty úpadcu. V súlade s ustanovením § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (dálej len „ZKR") oznamujem veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- € na každú popieranú pohľadávku sú
povinní zložiť na bankový účet správcu - 179212838/0900, IBAN: SK97 0900 0000 0001 7921 2838, SWIFT:
GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.

K006571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L & P SERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 10, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 310 629
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2016_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva pre veriteľov s trvalým pobytom | registrovaným sídlom v inom členskom štáte EÚ
Call for creditors residing | with registered office in another member state of EU
V súlade s nariadením Rady (ES)č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu L & P SERVIS, spol. s r.o.,
so sídlom Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO: 45 310 629, Slovenská republika (ďalej len „úpadca"), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 6K/64/2016 zo dňa 01.03.2017, zverejnené v OV č. 46/2017 dňa
07.03.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. According to the Direction of the European Council No.
1346/2000 dated 29 May 2000, as the bankruptcy trustee of the bankrupt: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom
Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO: 45 310 629, Slovak Republic (hereinafter only "the Bankrupt "), our duty is to
inform that with the decision of the District Court Bratislava I, case No: 6K/64/2016, dated 1st of march 2017,
published in business journal No. 46/2017 dated 07.th march 2017, bankruptcy was declared on the Bankrupts
property.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA") applies: 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, 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 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
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization 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 application (§ 28 sec. 1 bRa). Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu - Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, 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). The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - Mgr. Peter Zvara, registered
office: Obchodná 2, 811 06 Bratislava, 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 - District Court Bratislava I / Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovenská republika (§ 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 (§ 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 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 into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report 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 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 podmienenej 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). 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). 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).
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).
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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 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
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 account the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byt' 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 (§ 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 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 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 prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
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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 learnt 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 miesto trvalého pobytu, podnikania 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 Bratislave dňa 20.03.2017 | In Bratislava, on 20th march 2017
Mgr. Peter Zvara, správca | bakruptcy trustee

K006572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kútik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 81/2016 S 546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 81/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty :
Správca v súlade s § 76 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty :

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný automobil Toyota Yaris NG 1,0 B 5D Base Cool,
WIN : VNKKG92310A159093, dátum zaradenia : 29.07.2008
spoluvlastnícky podiel: 1/1;
súpisová hodnota majetku : 1.700,- EUR;

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor : Osobný automobil RENAULT KANGOO
WIN : VF1KCEDEF36060337, dátum zaradenia : 19.09.2006
spoluvlastnícky podiel: 1/1;
súpisová hodnota majetku : 600,- EUR;
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Peňažná hodnota :
Popis : nespotrebovaný preddavok na úhrady odmeny a výdavkov predbežného správcu
Súpisová hodnota : 663,88 Eur
Podstata : všeobecná

Lučenec 20.03.2017
JUDr. Ján Ďurove, správca

K006573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kútik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 81/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 81/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa:
VERITEĽ : Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13
Banská
Výška zabezpečenej pohľadávky : 11.751,10 €

Bystrica

Dôvod zapísania do oddelenej podstaty: zistené záložné právo veriteľa
Poradie : druhé
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor : RENAULT TWINGO
WIN : VF1C06G0525085782, dátum zaradenia : 21.05.2008
spoluvlastnícky podiel: 1/1;
súpisová hodnota majetku : 600,- EUR;

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor : Príves nákladný : AGADOS VZ2 UNI B1 1200
WIN : TKXV271138ABS6508, dátum zaradenia : rok 2008
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spoluvlastnícky podiel: 1/1;
súpisová hodnota majetku : 300,- EUR;

Lučenec 20.03.2017
JUDr. Ján Ďurove, správca

K006574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOLMAR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 546 500
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2014 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v treťom kole ponukového konania speňažovania nasledovné pohľadávky:

Por.
Označenie dlžníka
č.

istina

Súpisová
hodnota

Právny dôvod vzniku

1.

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

5.

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

Číslo faktúry,
deň
splatnosti poznámka
faktúry

faktúra
21002709,
9.7.2011

209,78 €

č.

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

JUDr. Ivan Kotleba, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PAP TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 801 602
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2R/9/2016, zo dňa 06.03.2017 (zverejnené v OV 50/2017 dňa
13.03.2017) súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: PAP TRANS s.r.o., so sídlom Dolná 73/14, 967 01
Kremnica, IČO: 44 801 602 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 09.02.2017 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka: PAP
TRANS s.r.o., so sídlom Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 44 801 602.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom: PAP TRANS s.r.o., so
sídlom Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 44 801 602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 16589/S.
Dozorným správcom je LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
47 982 586, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sr, vložka č. 604/S, značka
správcu pridelená správcovi Ministerstvom spravodlivosti SR: S1751.
Súhlasu dozorného správcu podliehajú všetky právne úkony Dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle
§ 10 ZKR.
Súhlasu správcu počas dozornej správy ďalej podliehajú tieto právne úkony Dlžníka:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov,
založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
záložným právom alebo inou ťarchou,
uzatvorenie zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov v rozsahu presahujúcom 5.000 EUR,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon,
právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie,
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok, platí pre právne úkony vykonané v rámci bežného obchodného styku
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 1% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok, platí pre právne úkony vykonané nad rámec bežného obchodného styku
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
každý právny úkon mimo bežnej obchodnej činnosti, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom
5.000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000
EUR za kalendárny mesiac
právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu.

Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením
plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.
V Banskej Bystrici, dňa 17.03.2017
LEGES Recovery k.s.
dozorný správca

K006576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu Ladislav Kianička, nar. 20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala nasledujúce pohľadávky veriteľa Obec Bernolákovo, Hlavná 111,
Bernolákovo, IČO: 00304662, prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnnou prihláškou
nezabezpečených pohľadávok:
por. č. 1, prihlásená suma 41,61 Eur,
por. č. 2, prihlásená suma 66,66 Eur,
por. č. 3, prihlásená suma 66,66 Eur,
JUDr. Mária Veterníková, správca

K006577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Barjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2K 1/2017 S 1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 1/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku: Iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku: Zražka z príjmu za 2/2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,-€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

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

K006578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gromovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6k/23/2016 S 1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6k/23/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zmena bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku
3, 031 01 Liptovský Mikuláš ako správca úpadcu: František Gromovský, trvale bytom Ševčenkova 10192/8 03601
Martin, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje zmenu čísla bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Slovenská sporiteľňa a.s. číslo účtu : SK88 0900 0000 0051 2749 2236 V
Liptovskom Mikuláši dňa 20.3.2017 Mgr. Marianna Líšková správca konkurznej podstaty

K006579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861 / 7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.:
25.12.1976, týmto zverejňuje doplnenie súpis všeobecnej podstaty:

1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 02/2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 161,07 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 20.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca úpadcu

K006580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 5 / 1985, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

1. Preddavok
Popis
veci:
Nevyčerpaný
preddavok
na
úhradu
odmeny
a výdavkov
predbežného
správcu
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
1/1
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
663,88
EUR
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
20.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K006581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gubo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladice 273, 951 77 Ladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Jozef Gubo, nar. 14.8.1955, bytom 951 77 Ladice č. 273
zvoláva v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení ďalšiu schôdzu veriteľov na deň
13.04.2017 o 13.30 hod., ktorá bude konať v kancelárii správcu na Párovskej ul. č. 26 v Nitre.
Program schôdze veriteľov: Voľba zástupcu veriteľov. Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti,
právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia
splnomocnenie, prípadne poverenie na zastupovanie a preukaz totožnosti.

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

99

Obchodný vestník 58/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2017

V Nitre, dňa 20.03.2017

K006582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fúska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 31/23, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/23/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu Juraja Fúsku nar.11.12.1988, bytom Murániho č.31/23,
Nitra v súlade s ust.§76 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota
Súpisná
hodnota

Popis

Deň a dôvod zapísania

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
363,81,-€
správcu

20.03.2017

zostatok finančných prostriedkov

20.03.2017
majetok úpadcu podľa §67 ods.1 písm.a)
ZKR

548,57,-€

Hnuteľné veci
Popis

Počet

Deň a dôvod zapísania

Stav opotrebovanosti

Rok výroby

Hodnota

dámske lodičky

192 ks

20.03.2017
čestné prehlásenie zo dňa 10.01.2017

nové, nepoužívané

2016

6,-€/ks
(1152,-€)

dámske sandále

8 ks

20.03.2017
čestné prehlásenie zo dňa 10.01.2017

nové, nepoužívané

2016

Súpisná hodnota

V Nitre, dňa 20.03.2017

JUDr.Peter Bojda

K006583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cuprák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 71/12, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2016 S 1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, správca
konkurznej podstaty úpadcu, t. j. fyzickej osoby Ivan Cuprák, nar. 18.01.1976, trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71
Lipany, v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.05.2017 o 10:30 hod. v zasadacej miestnosti
kancelárie správcu, Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver schôdze

Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace a úradne overenú plnú moc (príp. poverenie na zastupovanie).
Pôvodný termín schôdze veriteľov dňa 28.03.2017 o 11:00 hod hod. sa ruší.
V Bardejove dňa 21.03.2017
PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu

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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