Obchodný vestník 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

K006830
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOPHARMA a.s., so sídlom
Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 249 319, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie
Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172, z
funkcie správcu úpadcu: SLOPHARMA a.s., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 249 319.
Súd ukladá : JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K006831
Spisová značka: 4K/8/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOPHARMA a.s., so sídlom
Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 249 319, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie
Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172, uznesením zo dňa 02.11.2016, č.k. 4K/8/2016 - 154, v
spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.01.2017, č.k. 3CoKR/100/2016 - 250, povolil vstup
nového veriteľa: Mgr. Norbert Mego, nar. 15.12.1990, bytom Kríková 16, 821 07 Bratislava, št. občan SR, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29.
augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, s pohľadávkou v celkovej výške 413,77 €. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 25.11.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K006832
Spisová značka: 2K/44/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MISTAV, spol. s.r.o., so sídlom
Bazová 2, 816 26 Bratislava, IČO: 31 378 501, správcom ktorého je Mgr. Oľga Karásková (Kontšeková), so sídlom
kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1357
rozhodol
Súd odvoláva: Mgr. Oľga Karásková (Kontšeková), so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S 1357 z funkcie správcu úpadcu: MISTAV, spol. s.r.o., so sídlom Bazová 2, 816 26
Bratislava, IČO: 31 378 501.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006833
Spisová značka: 2K/46/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Igor Faltičko, nar.
07.03.1969, bytom Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Peter Starinský, so
sídlom kancelárie Panenska 13, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S 1506, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie Panenska 13, 811 03 Bratislava,
zn. správcu: S 1506, 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 21.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006834
Spisová značka: 8K/17/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/17/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava IV, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

vo veci: o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02
Bratislava, IČO: 35 841 885
nariaďuje pojednávanie
na deň 30.3.2017 (štvrtok) o 15:15 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 34 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava,
IČO: 35 841 885
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Na návrha môže
súd
nariadiť
výsluchzákonov
strany na
o tvrdených
skutočnostiach,
ktoré v konaní vyšli
o zmene
a doplnení
niektorých
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk

najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
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povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené.
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Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. 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.( § 183 ods. 2 CSP)
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.( § 183 ods. 3
CSP)
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 ods. 4 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)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006835
Spisová značka: 8K/25/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Finedy, s.r.o., so sídlom Na
Revíne 23/3088, 831 01 Bratislava, IČO: 45 906 343
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09
Bratislava, IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699, odmenu v celkovej výške 663,88 €, ktorá mu bude vyplatená zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
63/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699, nespotrebovanú časť
Slovenskej
republiky
podľaD
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku učtárne
preddavku voVydáva
výškeMinisterstvo
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položkou
denníka
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reg. 63/2015,
prostredníctvom
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63/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699, nespotrebovanú časť
preddavku vo výške 995,82 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 63/2015, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006836
Spisová značka: 8K/25/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Finedy, s.r.o., so sídlom Na
Revíne 23/3088, 831 01 Bratislava, IČO: 45 906 343, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09
Bratislava, IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 1 975,03 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
K006837
Spisová značka: 8K/25/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Finedy s.r.o., so sídlom Na
Revíne 23/3088, 831 01 Bratislava, IČO: 45 906 343, správcom ktorého je: JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Finedy s.r.o., so sídlom Na Revíne 23/3088, 831 01 Bratislava, IČO:
45 906 343, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699, odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí,4ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006838
Spisová značka: 8K/8/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Alexandra Karlíková, Blatnícka 3, 831 02
Bratislava, likvidátor spoločnosti: RACIO, výrobné družstvo, v likvidácii, Červeňova 24, 811 01 Bratislava, IČO: 00
684 139, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RACIO, výrobné družstvo, v likvidácii, Červeňova 24,
811 01 Bratislava, IČO: 00 684 139
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: RACIO, výrobné družstvo, v likvidácii, Červeňova 24, 811 01 Bratislava, IČO: 00 684 139,
predbežného správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava, zn správcu:
S1240.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006839
Spisová značka: 2K/56/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Emília Medgyesiová, nar.
01.12.1963, bytom Narcisova 38, 821 01, občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom
kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1535, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04
Bratislava, zn. správcu: S 1535, 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).

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 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006840
Spisová značka: 8K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Silvia Bíziková, rod. Belišová, s. r.
o., nar. 30.07.1978, bytom Borovicova 5022/45, 900 27 Bernolákovo, správcom ktorého je: JUDr. Peter Vároši, so
sídlom kancelárie Záhrebská 6, P.O.BOX 75, 810 05 Bratislava, zn. správcu: S 398.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: : JUDr. Peter Vároši, so sídlom kancelárie
Záhrebská 6, P.O.BOX 75, 810 05 Bratislava, zn. správcu: S 398, preddavok vo výške 663,88 Eur vedeného pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 250/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006841
Spisová značka: 8K/43/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: D.I.F. Slovensko s.r.o., so sídlom
Rezedova 8, 821 01 Bratislava, IČO: 36 187 739, právne zastúpený: JUDr. Mária Karcolová, so sídlom Panenská 8,
811 03 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Katarína Kubíková, so sídlom kanc. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S 1800.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: : JUDr. Katarína Kubíková, so sídlom kanc.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1800, preddavok vo výške 920,80 Eur vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 140/2015 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006842
Spisová značka: 8K/70/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/70/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
navrhovateľa - veriteľa U.M.I.MA. s.r.o., Jasovská 45, 851 07 Bratislava, IČO: 43 858 627, právne zast.: OK
advokátska kancelária s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
vo veci: o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Cestovná agentúra BDT plus s.r.o., Kresánkova 9, 841 05
Bratislava, IČO: 31 398 154,
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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navrhovateľa - veriteľa U.M.I.MA. s.r.o., Jasovská 45, 851 07 Bratislava, IČO: 43 858 627, právne zast.: OK
advokátska
kancelária
s.r.o., Prievozská 4B, 821
09 Bratislava
Obchodný vestník
61/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.03.2017
vo veci: o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Cestovná agentúra BDT plus s.r.o., Kresánkova 9, 841 05
Bratislava, IČO: 31 398 154,
nariaďuje pojednávanie
na deň 03.04.2017 (pondelok) o 13:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 59 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: Cestovná agentúra BDT plus s.r.o., Kresánkova 9, 841 05 Bratislava, IČO: 31 398 154,
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. 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.( § 183 ods. 2 CSP)
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.( § 183 ods. 3
CSP)
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 ods. 4 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)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

K006843
Spisová značka: 4K/68/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jana Petrisková, nar.
20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Viera Kubicová,
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S272, o odvolaní predchádzajúceho správcu a ustanovení nového
správcu,
rozhodol

Súd odvoláva: JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S272, z funkcie
správcu úpadcu: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54 Bratislava, št. občan SR.
Súd ustanovuje úpadcovi: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54 Bratislava, št. občan
SR, správcu: I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., s adresou kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn.
správcu S1436.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K006844
Spisová značka: 6K/36/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALFARM spol. s
r.o., so sídlom Priehradná 54, 821 07 Bratislava, IČO: 35 908 041
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: ALFARM spol. s r.o., so sídlom Priehradná 54, 821 07
Bratislava, IČO: 35 908 041 správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S 1818.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

K006845
Spisová značka: 6K/8/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ERS Správcovská
spol. s.r.o., so sídlom Miletičova 7b, 821 05 Bratislava, IČO: 35 834 641
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: ERS Správcovská spol. s.r.o., so sídlom Miletičova 7b,
821 05 Bratislava, IČO: 35 834 641 správcu: PERSPECTA Recovery, k.s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 1755.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006846
Spisová značka: 6K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom Stavbárska 5176/34, 821
07 Bratislava, t. č. Pezinská 39, 903 01 Senec, občan SR), uznesením zo dňa 13.02.2017, č. k. 6K/44/2016-107,
zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 14.03.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K006847
Spisová značka: 6K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980,
bytom Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava, t. č. Pezinská 39, 903 01 Senec, občan SR, správcom ktorého je
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1349,
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital park II - Einsteinova
25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1349 z funkcie správcu úpadcu: Roland Brhlík, nar. 17.10.1980, bytom
Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava, t. č. Pezinská 39, 903 01 Senec, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006848
Spisová značka: 2K/12/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roman Hanes, nar. 13. 02. 1965, bytom 974 01
Banská Bystrica, Horná 3915/89, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

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 61/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.03.2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roman Hanes, nar. 13. 02. 1965, bytom 974 01
Banská Bystrica, Horná 3915/89, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Roman Hanes, nar. 13. 02. 1965, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Horná 3915/89.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Vieru Cibulovú,
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 70/36.

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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Európskou centrálnou abankou
alebo
Národnou
bankou
Slovenska.
Ak
je
pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 2910
ods. 5 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
mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením
v Obchodnom
Obchodný
vestníkoznámiť
61/2017správcovi, inak saKonkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania: 28.03.2017
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 okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
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 22.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006849
Spisová značka: 31K/47/2009
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: J.X.C. - INVEST, s.r.o., so sídlom: Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36
595 837 uznesením č.k. 31K/47/2009-864 zo dňa 17.01.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2017.

Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Roman Maščák,
K006850
Spisová značka: 31K/74/2011
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ing. Ľudmila Budáčová, narodená: 11.08.1958, trvale bytom: Kupeckého
42, 040 01 Košice uznesením č.k. 31K/74/2011-980 zo dňa 14.12.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017

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. Roman Maščák,
K006851
Spisová značka: 31K/67/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: L.D. company s.r.o., so sídlom:
Kozmonautická 1158/42, 044 14 Čaňa, IČO: 43 991 556 uznesením zo dňa 06.02.2017, č.k. 31K/67/2013-342 povolil
vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok
pod č. S/29 a S/30.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2017.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Roman Maščák,
K006852
Spisová značka: 31K/57/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Elena Šťastná, narodená: 03.09.1971, trvale bytom: Humenská č. 43,
040 11 Košice uznesením č.k. 31K/57/2014-161 zo dňa 15.02.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Roman Maščák,
K006853
Spisová značka: 31K/35/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Mgr. Radoslav Jenčuš, narodený: 26.11.1971, trvale bytom: Pod Horou
4, 040 16 Košice - Myslava uznesením č.k. 31K/35/2014-440 zo dňa 15.02.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2017.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Roman Maščák,
K006854
Spisová značka: 31K/74/2014
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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OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Štefan Čipák, narodený: 21.04.1956, bytom: Panelová 19, 040 01
Košice uznesením č.k. 31K/74/2014-262 zo dňa 23.01.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Roman Maščák,
K006855
Spisová značka: 31K/21/2014
Sp. zn. 31K/21/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Marek Ostatný, nar. 16.7.1978, bytom
Nábrežná 4721/16, 940 73 Nové Zámky, ktorého správcom je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska
10, 851 01 Bratislava uznesením č. k. 31K/21/2014-422 zo dňa 22.02.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu :
Marek Ostatný, nar. 16.7.1978, bytom Nábrežná 4721/16, 940 73 Nové Zámky po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2017.
V Nitre dňa 17.03.2017

Okresný súd Nitra dňa 17.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006856
Spisová značka: 31K/59/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945
05 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945
05 Komárno, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945 05 Komárno.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1552.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
zákona č.v200/2011
z. o Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky
č. 514/2011
Z.z. Na prihlášky,
ktoré niepodľa
sú podané
súlade sZ. ustanoveniami
§ 28, § 29 a § 30
zmene a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
zákona č. 7/2005 Z.z. oa okonkurze
a reštrukturalizácii
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
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nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Obchodný vestník 61/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.03.2017
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006857
Spisová značka: 31K/34/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: EDVA, s.r.o, IČO: 31 448 534,
so sídlom M. R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, ktorého správcom je: Ing. Róbert Baran, adresa kancelárie Seberíniho
2, 821 03 Bratislava, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Róbert Baran, adresa kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, z funkcie správcu
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.3.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K006858
Spisová značka: 1K/66/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marián Tokár, nar. 09.10.1960,
trvale bytom Dobrianskeho 1591/37, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je Ing. Marta Prigancová, so
sídlom kancelárie
Zámočnícka
165/3, 068 Slovenskej
01 Medzilaborce,
taktozákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
republiky podľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marián Tokár, nar. 09.10.1960,
trvale bytom Dobrianskeho 1591/37, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je Ing. Marta Prigancová, so
sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, takto
rozhodol
odvoláva Ing. Martu Prigancovú, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 21.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006859
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Surovčík, nar.
09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov, o návrhu veriteľa H. P. IMOBILIA, s.r.o. so sídlom Strmý Vŕšok 151, Bratislava - Záhorská
Bystrica 841 06, IČO: 35 898 046, právne zast.: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., so sídlom
Piaristická 46/276, Trenčín 911 40, IČO: 36 837 857, na odvolanie správcu úpadcu zo dňa 17.01.2017, takto
rozhodol
Súd návrh veriteľa na odvolanie správcu úpadcu zo dňa 17.01.2017 z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006860
Spisová značka: 1K/59/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Sokol, nar.
14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Rastislav Sokol, nar. 14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov
Hanušovce nad Topľou, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 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 21.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, 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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K006861
Spisová značka: 1K/46/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: GOBY PLUS, s.r.o. v
konkurze, so sídlom 087 01 Železník 16, IČO: 36 460 826, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom
kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: GOBY PLUS, s.r.o. v konkurze, so sídlom 087 01 Železník 16, IČO: 36 460 826 pre
nedostatok majetku z r u š u j e.
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 21.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006862
Spisová značka: 1K/35/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Machaj, nar.
09.05.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so
sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením
1K/35/2015-155 zo dňa 21.02.2017 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Peter Machaj, nar. 09.05.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01
Sabinov, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2017
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006863
Spisová značka: 1K/34/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Harman, nar.
28.07.1973, bytom Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava
Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu uznesením 1K/34/2015-118 zo dňa 20.02.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jozef
Harman, nar. 28.07.1973, bytom Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 22.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006864
Spisová značka: 1K/30/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Silvester Zvodz, nar.
31.12.1968, trvale bytom Bardejovská 18, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom
kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením 1K/30/2014-94 zo
dňa 08.02.2017 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Silvester Zvodz, nar. 31.12.1968, trvale bytom Bardejovská 18, 087 01
Giraltovce po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2017
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006865
Spisová značka: 4K/21/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Polomčák, nar.
20.10.1957, bytom Okružná 49, 064 01 Stará Ľubovňa, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie
Valaškovská 6210/21, 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 Miroslav Polomčák, nar. 20.10.1957, bytom Okružná 49, 064 01 Stará Ľubovňa na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 20 387,44 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 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006866
Spisová značka: 4K/1/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: STAVMART, a.s. v konkurze,
si sídlom Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 563 058, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALITÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok
voči úpadcovi, takto
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: STAVMART, a.s. v konkurze, si sídlom Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 563 058 na navrhovateľa
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej republiky
zákona č. 200/2011
o Obchodnom
vestníkuvýške 9
Slovenskú konsolidačnú,
a.s., spravodlivosti
so sídlom Cintorínska
21, 814podľa
99 Bratislava
I, IČO: Z.
35z.776
005 v celkovej
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
067,88 eur.
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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: STAVMART, a.s. v konkurze, si sídlom Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 563 058 na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 9
067,88 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 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006867
Spisová značka: 40K/57/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/57/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Gabriela Haková, nar. 26.12.1968
bytom Rozkvet 2061/128
017 01 Považská Bystrica

Vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod obchodným menom
Gabriela Haková - GABI
Nám. A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 938 475
nariaďuje pojednávanie
na deň 02.05.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade,
ak saspravodlivosti
na pojednávanie
nedostavíte,
môže
sa, č.
za200/2011
splnenia
stanovených
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
republiky podľa
zákona
Z. zákonom
z. o Obchodnom
vestníku
a ovo
zmene
a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
podmienok, pojednávať
Vašej
neprítomnosti.
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Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. 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.
Podľa § 183 ods. 3 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 4 CSP 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.
Podľa § 184 ods. 2 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.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K006868
Spisová značka: 40K/57/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/57/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
911 33 zákonov
Trenčínna svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene a doplnení niektorých
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Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Gabriela Haková, nar. 26.12.1968
bytom Rozkvet 2061/128
017 01 Považská Bystrica

Vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod obchodným menom
Gabriela Haková - GABI
Nám. A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 938 475
O návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 02.05.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Gabriela Haková
- GABI a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
veriteľ č. 2: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
veriteľ č. 3: Sociálna poisťovňa
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

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 Trenčín dňa 21.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K006869
Spisová značka: 28K/73/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti ACTHERM, a.
s. v konkurze so sídlom Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza, IČO 36 351 091, ktorého správcom je JUDr. Otília
Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 28K/73/2011-417 zo dňa
24.02.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 22.3.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K006870
Spisová značka: 36K/12/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Barbora Fly, spol s.r.o., v likvidácii, IČO: 35 710 373, so
sídlom Winterova 40, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odiel: Sro, vložka č.
18883/T, zastúpená likvidátorom Richard Géci, Rastlinná 21, 851 10 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania
doručeného súdu dňa 13.03.2017, a to tak, že doloží
§
Návrh na vyhlásenie konkurzu s úradne osvedčeným podpisom,
§
Zoznam svojho majetku, pričom pred prvý list zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a
úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
Zoznam záväzkov, pričom pred prvý list zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti
údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
Zoznam spriaznených osôb, dvojmo, s úradne osvedčeným podpisom,
§
zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zmluvného zoznamu, ktoré
musia byť tiež podpísané, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu
záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, a to dvojmo, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží
vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky, dvojmo, inak súd návrh
navrhovateľa odmietne,
§
individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnom účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr
ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania
audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora,
§
likvidačnú účtovnú súvahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006871
Spisová značka: 36K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely
1820, IČO: 46 069 771, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35456/T, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

21

Obchodný vestník 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820, IČO:
46 069 771, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35456/T.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F,
929 01 Dunajská Streda.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR).
4.
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).
5.
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).
6.
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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
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).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
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).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí
podľa
právneho
dôvodu vzniku.
(§ republiky
29 ods. podľa
4 ZKR).
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006872
Spisová značka: 15K/8/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Morafková, narodená
25.09.1967, bytom Hlavná č. 196, 925 07 Mostová, správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom
kancelárie Kováčska č. 23, 931 01 Šamorín, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie Kováčska č. 23, 931 01 Šamorín,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 403,68 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 403,68 eur evidovaného pod pol. reg. d14b 74/10, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006873
Spisová značka: 15K/8/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Morafková, narodená
VydávaHlavná
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa
zákonaje
č. JUDr.
200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
25.09.1967, bytom
č. 196,
925 07 Mostová,
správcom
ktorého
Kvetoslava
Živčáková,
so sídlom
o zmene
doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
kancelárie Kováčska č.a 23,
931 a01
Šamorín,
o žiadosti
správcu
o priznanie
paušálnej
odmeny správcu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Morafková, narodená
25.09.1967, bytom Hlavná č. 196, 925 07 Mostová, správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom
kancelárie Kováčska č. 23, 931 01 Šamorín, o žiadosti správcu o priznanie paušálnej odmeny správcu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie Kováčska č. 23, 931 01 Šamorín,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006874
Spisová značka: 36K/37/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milica Danišíková, narodená
28.03.1974, bytom 920 61 Merašice 96, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej
2, 811 08 Bratislava, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
401,05 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 401,05 eur evidovaného pod pol. reg. D19 101/2016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006875
Spisová značka: 36K/13/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Kostelná, nar. 03.05.1990,
bytom 922 11 Prašník 264, správcom majetku ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11,
Trnava, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu: Katarína Kostelná, nar.
03.05.1990, bytom 922 11 Prašník 264, tak ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 37/2017 dňa 22.02.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Martin Smolko, 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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K006876
Spisová značka: 36K/47/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Matúš Pavlík, nar. 03.01.1979, bytom Hollého 3338/28, 920 01 Hlohovec,
právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o., adresa na doručovanie Podzámska 41/A, 920
01 Hlohovec, IČO: 47 256 371, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13,
917 01 Trnava, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, odmenu vo výške 165,97 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 7,20 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 173,17 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 126/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006877
Spisová značka: 36K/28/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: György Csörgö, nar. 08.09.1981,
Vrbový rad 914/3, 930 05 Gabčíkovo, právne zastúpený: JUDr. Gergely Pšenák, so sídlom Štefánikova tr.15, 949 01
Nitra, správcom majetku ktorého je Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, o
žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 85/2016, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
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 TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K006878
Spisová značka: 7K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982, bytom Limbová
3054/1, 010 07 Žilina, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982, bytom Limbová 3054/1, 010 07
Žilina.
II. Ustanovuje správcu: Ing. Rastislav Palutka, so sídlom kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 7K/4/2017. Doručením prihlášky do elektronickej
schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí
tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29
ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

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:

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.

Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K006879
Spisová značka: 7K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Janček, nar. 24.06.1988, bytom Valča 573, 038 35
Valča, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Janček, nar. 24.06.1988, bytom Valča 573, 038 35 Valča.
II. Ustanovuje správcu: HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 7K/5/2017. Doručením prihlášky do elektronickej
schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí
tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29
ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

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 ).
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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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
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K006880
Spisová značka: 4K/35/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: S-ELEKTRO, s.r.o., so sídlom K
Priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, IČO: 36 400 351, uznesením 4K/35/2010-1245 zo dňa 21.2. 2017 zrušil konkurz
po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 17.3. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 22.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K006881
Spisová značka: 3K/6/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Buchta, s miestom podnikania
340, 013 34 Dolná Tižina, IČO: 43357555, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie 683, 023 51
Raková, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej
pohľadávky vo výške 182,79 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpenej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 22.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K006882
Spisová značka: 3K/13/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Ing. Ružena Agrikolová, nar.
31.10.1953, bytom Hodžova 3860/10, 036 01 Martin, správcom ktorého je Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie
Podzávoz 302, 022 01 Čadca, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, 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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31.10.1953, bytom Hodžova 3860/10, 036 01 Martin, správcom ktorého je Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie
Podzávoz 302, 022 01 Čadca, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok v
celkovej 321,64 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 24 a 25.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 22.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K006883
Spisová značka: 3K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Jozef Jagelka, nar. 7.9.1972, podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Jagelka PROSTAV, s miestom podnikania Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo, IČO:
33755451, zastúpeného: Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný
Kubín, správcom ktorého je KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, v časti o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na
povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok v
celkovej 173.588,72 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1/1 až 1/15.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006884
Spisová značka: 3K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARCER s.r.o., so sídlom 023 55,
Vysoká nad Kysucou 148, IČO: 47 590 599, správcom ktorého je Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie
Mudroňova 43, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok v
celkovej 1.490,41 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1 a 3.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K006885
Spisová značka: 3K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Brtko, nar. 29.4.1961, bytom
Štefánikova 209/9, 029 01 Námestovo (do 1.1.2016 podnikal pod obchodným menom Vladimír Brtko, s miestom
podnikania Školská 262, 029 43 Zubrohlava, IČO: 17 809 720), správcom ktorého je JUDr. Jana Živická, so sídlom
kancelárie Bakossova 8, 949 01 Banská Bystrica, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok v
celkovej 591,68 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3/S/1 až 3/S/3.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K006886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 434, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 7
Iná majetková hodnota
Suma : 57,81.-eur
Mena : EUR
Právny dôvod vzniku : majetok úpadcu
Súpisová hodnota : 57,81.-eur
Deň zapísania majetku :9.1.2017
Dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 písm. a)

Súpisová zložka majetku č. 8
iná majetková hodntoa
Suma : 441,02.-eur
mena : EUR
Právny dôvod vzniku : majetok úpadcu
súpisová hodnota : 441,02.-eur
Deň zapísania majetku : 9.1.2017
Dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 písm. a)

K006887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

32

Obchodný vestník 61/2017
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

Okresný súd Banská Bystrica
2K/97/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO:
44 310 226, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty v nasledovnom znení:
1./ Hnuteľné veci (stroje prístroje a zariadenia)

por.č. Popis hnuteľnej veci

výrobné / inventárne
číslo

stav
opotrebovanosti

rok výroby / rok
nadobudnutia

súpisová
hodnota

3

WELDING Zvárací box

102/D09/102

funkčný

30.09.2009

1 000,00 €

5

Nástroj ETCH02010317-A

103/D09/103

funkčný

30.09.2009

500,00 €

6

Paletový regál

105/D09/105

funkčný

30.09.2016

1 000,00 €

7

Hydraulický važiaci systém

11/135/D

funkčný

28.06.2011

100,00 €

8

Hydraulický važiaci systém

11/136/D

funkčný

28.06.2011

100,00 €

9

Zváračka

11/137/D

funkčný

28.06.2011

2 000,00 €

10

Paletový regál

11/138/D

funkčný

30.09.2016

1 000,00 €

11

Plechová bunka-kontajner

11/139/D

funkčný

28.06.2011

2 000,00 €

12

Kompresor

11/140/D

funkčný

28.06.2011

3 000,00 €

13

Nástroj - redukcia E-C

11/141/D

funkčný

28.06.2011

1 000,00 €

16

Kamerový systém

11/144/D

funkčný

28.10.2011

7 000,00 €

17

Valčeková dráha

11/146/D

funkčný

30.11.2011

1 500,00 €

18

Kontajner

11/147/D

funkčný

30.11.2011

1 000,00 €

19

Kontajner

11/148/D

funkčný

30.11.2011

1 000,00 €

20

Univerzálny sústruh SPC-900PA

11/149/D

funkčný

30.12.2011

1 200,00 €

21

Univerzálna frézka FHV-50 P

11/150/D

funkčný

30.12.2011

1 800,00 €

24

Regál 3410x3400 SHELF

113/D09/113

funkčný

30.09.2009

500,00 €

25

Regál 3000x3400

114/D09/114

funkčný

30.09.2009

1 000,00 €

26

Regál 3000x34000 SHELF

115/D09/115

funkčný

30.09.2009

500,00 €

27

PUNCHING, AMADA VIPROS 357, Vysekávačka 116/D09/116

funkčný

30.11.2009

7 000,00 €

28

Priemyselný chladič MTYA TAE evo 081

116/D10/116

funkčný

28.02.2010

3 000,00 €

30

Plošinová váha

117/D10/117

funkčný

31.05.2010

800,00 €

31

TAPPING MACHINE, AMADA CTS 900

118/D09/118

funkčný

15.12.2009

5 000,00 €

32

FORKLIFT, STROJ TCM 15

119/D09/119

na vyradenie

15.12.2009

1 000,00 €

33

Konzolový regál na meď

119/D10/119

funkčný

30.09.2010

1 500,00 €

34

Systém Dolly-mobilný systém na farbenie

12/151/D12/151

funkčný

29.02.2012

1 000,00 €

35

Zvarací stol

12/154/D12/154

funkčný

08.03.2012

1 000,00 €

36

Pneumatická uťahovačka

12/155/D12/155

funkčný

8.3.2012

1 000,00 €

37

Sealing machine Kern Liebers

12/159/D12/159

funkčný

31.03.2012

3 000,00 €

38

Profiprojektor Starret HE 400 DEMO

12/162/D12/162

funkčný

18.04.2012

5 000,00 €
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39

Meracie rameno ROMER ABSOLUTE ARM 7520 12/165/D12/165

funkčný

30.06.2012

12 000,00 €

40

Odihlovací stroj SBM -S2 1500 DEBURRING

12/166/D12/166

funkčný

30.06.2012

25 000,00 €

41

Klimatizačné zariadenie pre serverovňu

12/167/D12/167

funkčný

30.06.2012

3 135,60 €

42

Zvárací stroj Trans Ouls Synergic 2700 4R/Z

12/168/D12/168

funkčný

31.10.2012

2 000,00 €

43

Klimatizačné zariadenie pre serverovňu

12/169/D12/169

funkčný

30.06.2012

3 135,60 €

45

Paletový regál

120/D10/120

funkčný

30.09.2016

2 000,00 €

46

Regál

122/D10/122

funkčný

30.06.2014

2 000,00 €

47

Paletový regál

123/D10/123

funkčný

30.09.2016

1 000,00 €

48

NÁSTROJ, EP10PTS92 HR13-RE

124/D10/124

funkčný

30.09.2010

800,00 €

49

NÁSTROJ, EP8PTS55 HR10-RE

125/D10/125

funkčný

30.09.2010

800,00 €

50

NÁSTROJ, EP PTX19 HR10-RE

126/D10/126

funkčný

30.09.2010

700,00 €

51

Konzolový regál

127/D10/127

funkčný

30.09.2010

1 200,00 €

53

PRESS BRAKE, Ohybací stroj ITPS 2 FLATBAR

129/D10/129

funkčný

31.12.2010

5 000,00 €

54

Zariadenie ProMinent

13/173/D13/173

funkčný

28.06.2013

5 000,00 €

55

Zvaračka MIG

13/174/D13/174

funkčný

07.08.2013

2 500,00 €

56

Čistiaci automat BSA 0082 BCS

13/175/D/13/175

funkčný

14.08.2013

4 000,00 €

57

Zváračka bodová pneumatická s príslušenstvom

13/176/D13/176

funkčný

12.09.2013

2 500,00 €

58

ULTRA XT držiak

13/179/DR13/179

funkčný

10.10.2013

400,00 €

59

ULTRA XT držiak

13/180/DR13/180

funkčný

10.10.2013

400,00 €

60

ULTRA XT držiak

13/181/DR13/181

funkčný

10.10.2013

400,00 €

61

ULTRA XT držiak

13/182/DR13/182

funkčný

10.10.2013

400,00 €

62

ULTRA XT držiak

13/183/DR13/183

funkčný

10.10.2013

500,00 €

63

Nabíjačka STC 80/125+konekt+kab.

13/184/DR13/184

funkčný

29.10.2013

800,00 €

64

Alpha guide D-station 3-1/2"

13/185/DR13/185

funkčný

30.10.2013

700,00 €

65

Alpha guide D-station 3-1/2"

13/186/DR13/186

funkčný

30.10.2013

700,00 €

66

Alpha guide D-station 3-1/2"

13/187/DR13/187

funkčný

30.10.2013

700,00 €

67

Alpha guide D-station 3-1/2"

13/188/DR13/188

funkčný

30.10.2013

700,00 €

68

Alpha guide D-station 3-1/2"

13/189/DR13/189

funkčný

30.10.2013

700,00 €

69

Burring tool downward B station M3,t=1,5mm

13/190/DR13/190

funkčný

30.10.2013

300,00 €

70

Burring tool downward B station M3,t=1,5mm

13/191/DR13/191

funkčný

30.10.2013

300,00 €

71

Burring tool downward B station M3,t=1,5mm

13/192/DR13/192

funkčný

30.10.2013

300,00 €

72

Alpha guide C-station 2"

13/193/DR13/193

funkčný

30.10.2013

500,00 €

73

Alpha guide C-station 2"

13/194/DR13/194

funkčný

30.10.2013

500,00 €

74

Alpha guide C-station 2"

13/195/DR13/195

funkčný

30.10.2013

500,00 €

75

Alpha guide C-station 2"

13/196/DR13/196

funkčný

30.10.2013

500,00 €

76

Alpha guide C-station 2"

13/197/DR13/197

funkčný

30.10.2013

500,00 €

77

Alpha guide C-station 2"

13/198/DR13/198

funkčný

30.10.2013

500,00 €
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78

Alpha guide C-station 2"

13/199/DR13/199

funkčný

30.10.2013

500,00 €

79

Alpha guide C-station 2"

13/200/DR13/200

funkčný

30.10.2013

500,00 €

80

Alpha guide C-station 2"

13/201/DR13/201

funkčný

30.10.2013

500,00 €

81

Alpha guide C-station

13/202/DR13/202

funkčný

30.10.2013

900,00 €

82

Alpha guide C-station

13/203/DR13/203

funkčný

30.10.2013

900,00 €

83

Alpha guide C-station

13/204/DR13/204

funkčný

30.10.2013

900,00 €

84

Alpha guide C-station

13/205/DR13/205

funkčný

30.10.2013

900,00 €

85

Alpha guide C-station

13/206/DR13/206

funkčný

30.10.2013

900,00 €

86

C UL TRAFORM tvarovací nástroj

13/211/DR13/211

funkčný

20.11.2013

300,00 €

88

Stroj X-RAY

130/130/D10/130

funkčný

31.12.2010

5 000,00 €

89

Ovíjací stroj Ronda 3000 v.č. ACA04449

131/D10/131

funkčný

31.12.2010

3 000,00 €

90

KOMPRESOR, Atlas Copco Ga 55 FF VSD

132/D10/132

funkčný

31.12.2010

5 000,00 €

91

Elektrorozvodová skrina

134/D10/134

funkčný

31.12.2010

500,00 €

92

C ULTRAFORM tvarovací nástroj LANCE

14/214/DR14/214

funkčný

30.01.2014

400,00 €

93

Punch zalisovávací plochý razník

14/215/DR14/215

funkčný

31.01.2014

300,00 €

94

Punch holder -držiak razníka

14/216/DR14/216

funkčný

31.01.2014

400,00 €

95

Držiak horného a spodného nástroja

14/218/DR14/218

funkčný

31.03.2014

300,00 €

96

Kompletný združený nástroj

14/219/DR14/219

funkčný

31.03.2014

700,00 €

97

Punch 88 sextioned/razník/

14/221/DR14/221

funkčný

31.03.2014

300,00 €

98

Regál

14/226/DR14/226

funkčný

30.06.2014

500,00 €

99

Regál

14/227/DR14/227

funkčný

30.06.2014

500,00 €

100

Regál

14/228/DR14/228

funkčný

30.06.2014

500,00 €

101

Zvarací stôl s príslušenstvom

14/229/D14/229

funkčný

30.6.2014

3 500,00 €

102

Tvarovací nástroj EMBOSS SHAPE UP ETCH

14/231/DR14/231

funkčný

31.07.2014

400,00 €

103

Posuvné meradlo

14/233/DR14/233

funkčný

28.08.2014

500,00 €

104

Tvarovací nástroj LANCE C UL TRAFORM

14/234/DR14/234

funkčný

28.08.2014

400,00 €

105

BULTRAFORM ROLLERBALL DEBURR

14/235/14DR235

funkčný

31.08.2014

800,00 €

106

D ULTRFORM tvarovací nástroj STAMP

14/236/14/DR/236

funkčný

31.08.2014

400,00 €

107

Impact test komplet ISO-meradlo

14/238/14/DR/238

funkčný

16.10.2014

1 000,00 €

108

Elektrický závitorez

14/240/14/D/240

funkčný

17.10.2014

2 000,00 €

109

Razník upravený R=1,5/20 L=2x835mm

14/241/14/DR241

funkčný

17.10.2014

500,00 €

110

tvarovací nástroj Louver closed + držiak

14/242/DR14/242

funkčný

31.10.2014

800,00 €

111

tvarovací nástroj a držiak

14/244/D/14/244

funkčný

31.10.2014

1 000,00 €

112

C ULTRAFORM TAVROVACÍ NASTROJ LANCE
14/246/14/DR/246
10146772

funkčný

15.12.2014

500,00 €

113

C THICK TURRET TVAR. NASTR. EMBOSS
SHAPE 09148134

funkčný

15.12.2014

300,00 €

14/247/14/DR/247

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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114

Tool Changer Tool Side TK80T 84799080

14/248/14/DR/248

funkčný

15.12.2014

300,00 €

115

Punching Machine

14/249/14/DR/249

funkčný

31.12.2014

1 000,00 €

116

Stolík pojazdný

15/I-1015

funkčný

01.12.2008

20,00 €

117

5,0" Lens assy for FO-L -šošovka

15/250/DR/15/250

funkčný

28.02.2015

200,00 €

118

Silomer digitálny

15/251/15/DR/251

funkčný

31.3.2015

1 000,00 €

119

CONVEYOR BELT 1554-3900

15/252/DR15/252

funkčný

31.05.2015

500,00 €

120

CONVEYOR BELT 1550-2845

15/253/DR/15/253

funkčný

31.05.2015

600,00 €

121

Priemyselný vysávač

15/254/DR15/254

funkčný

31.05.2015

300,00 €

122

Páskovač ITA 24

15/255/DR/15/255

funkčný

31.05.2015

1 000,00 €

123

D MATE00668 MATE PILOT kalibračný

15/256/DR/15/256

funkčný

31.05.2015

800,00 €

124

Stôl ver 3.0 Lean Tek

15/257/DR/15/257

funkčný

31.05.2015

400,00 €

125

Regal na baliaci materiál

15/258/DR15/258

funkčný

31.5.2015

400,00 €

126

Píla pásová

15/260/D/15/260

funkčný

22.06.2015

1 500,00 €

127

Stroj na rezanie rúr REMS Cento Basic

15/262/15/D/262

funkčný

14.07.2015

800,00 €

V Banskej Bystrici dňa 22.03.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K006888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Imrich Šimulák, sídlo kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca , správca konkurznej podstaty úpadcu: Mária
Klimová, bytom Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok, narodená 15. 02. 1958 v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zmysle § 96 ods. 3
ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto 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 v rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 3K/13/2015 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č., mobil: 0904366544, prípadne e-mailom na:
simulaki@centrum.sk v úradných hodinách sídle správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Čadci, dňa 23.03.2017
Imrich Šimulák, správca

K006889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Mozola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 2720/10, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/50/2014 S 1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/50/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Boris Mozola, nar. 27.04.1974, Šafárikova 2720/10, 911 08
Trenčín, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovného veriteľa:
SR – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Pohľadávka č. 8/S-1 prihlásená suma:

4 666,20 EUR

V Trenčíne 22.03.2017
Ing. Katarína Roderová, správca

K006890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Györiová Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská ulica 42 / 21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2016 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Alexandra Györiová, nar. 16.10.1964, bydliskom
Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Šrobárova 186/9, 914 51 Trenčianske Teplice, SR, a
to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na tel. č. +421 32 655 26 62 alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, 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

37

Obchodný vestník 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

K006891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo

Obec PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Všeobecná zdravotní pojišťovňa České republiky

41 197 518 Orlická 2020/4 Praha 13000

3 142,1EUR

Všeobecná zdravotní pojišťovňa České republiky

41 197 518 Orlická 2020/4 Praha 13 000

9 200,98 EUR

Všeobecná zdravotní pojišťovňa České republiky

41 197 518 Orlická 2020/4 Praha 13 000

5 525,55 EUR

SKP, k.s. správca úpadcu WIWALDI Trading s.r.o.

K006892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVITA, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 3, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 853 020
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, reštrukturalizačný správca dlžníka INVITA, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Jazerná 3,
040 12 Košice, IČO: 36 853 020, so sídlom kancelárie správcu: Puškinova 16, 080 01 Prešov, email:
pravneporadenstvo@gmail.com, reštrukturalizačné konanie vedené Okresným súdom Košice I, pod sp. zn.
32R/1/2017, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Puškinova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od
9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť si
e-mailom vopred na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.
V Prešove dňa 23.3.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K006893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kocian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/60/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/60/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty konkurzu v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín so sp.zn.: 40K/60/2016 úpadcu Ján Kocian, nar.: 09.06.1983, bytom
Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis

Preddavok zložený úpadcom

Register v ktorom sa eviduje

Okresný súd Trenčín

Deň zápisu do súpisu majetku

23.03.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

663,88 €

Zostatková suma

700 €

Číslo účtu

SK95 0900 0000 0051 2560
9437

Mena

euro

POHĽADÁVKA Z ÚČTU ALEBO INEJ FORMY VKLADU V Banka, zahraničná banka alebo obdobná
Slovenská sporiteľňa, a.s.
BANKE
inštitúcia

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Deň zápisu do súpisu majetku

23.03.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

v zmysle § 67, ods. 1, pis. a)
ZKR

Súpisová hodnota v €

700 €

Popis

Obchodný podiel spoločnosti Carvalet Slovakia s.r.o.

Register v ktorom sa eviduje

Obchodný register Okr. súdu Trenčín, oddiel Sro, vl.č. 19890/R

Deň zápisu do súpisu majetku

23.03.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

6 638,78 €

V Novom Meste nad Váhom dňa 23.03.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2, 076 32 Malá Bara
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 590 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/35/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/35/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/35/2016 zo dňa 30. januára 2017 (ďalej len „uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok úpadcu STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá
Bara, IČO: 36 590 193 (ďalej len „úpadca“), pričom ma zároveň ustanovil za správcu konkurznej podstaty úpadcu.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 6. februára 2017, v čiastke 25/2017.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Číslo
Obchodné
súpisovej
meno
zložky

1

Okresný
Košice I

Sídlo

IČO

súd Štúrova
29,
040 01 Košice

Faktúra Dlžná
č.
suma

-

Právny dôvod vzniku

Hodnota
súpisovej
zložky

nevyčerpaná časť preddavku na úhradu
647,80 € odmeny a nákladov predbežného 647,80 €
správcu

Podstata

všeobecná

Deň zaradenia do súpisu: 22.3.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: vlastnícke právo úpadcu - § 67 ods. 1 písm a) ZKR
Sporný zápis: Poznámka v prospech tretej osoby: -

V Košiciach, dňa 22. marca 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K006895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VšZP si v konkurznom konaní, vedenom na Okresnom súde Košice 1. Tichá 21, 040 01 Košice,
sp.zn.32/K13/2016, uplatňuje pohľadávku proti podstate v celkovej výške : 61,81.- € , ktorá vznikla po vyhlásení
konkurzu za obdobie : február 2017.
V Trebišove , 22.03.2017
Zapísal : Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca

K006896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Harniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2017 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Marián Harniš, nar. 31.7.1977, bytom Kruhová 1004/51, 059
71 Ľubica, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na účet IBAN: SK02 1100 0000 0029
3417 2868. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Poprade dňa 23.3.2017
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K006897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MERKANTIL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 104 992
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 vyhlasuje v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu odplatné postúpenie súboru peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, IČO: 46
869 565 (pôvodne zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00
151 653), súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 96/2015 dňa 22.05.2015 (K011372). Súbor
pohľadávok, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania je tvorený nasledovnými pohľadávkami:
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Číslo
Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
pohľadávky
názov dlžníka
číslo
mesto
v súpise (C)
AAA Media CZ Slovákova
9
Brno
s.r.o.
12/278
B & K - SK spol. s Kubačova
23
Bratislava
r.o.
7536/1A
3

BARRINGER Kft., József Korút 69 Budapešť

7

BBPress
s.r.o.

10
26
21
28
50

media, Zelený
trh
Brno
332/12
Rostislavovo
Press a media,
náměstí
Brno
s.r.o.
2347/5a
BETA
TRENČÍN Jána Psotného Trenčín
s.r.o.
1772
Zlatovce
Ivánska cesta
BizMedia, s.r.o.
Bratislava
10
Bratislava Media Dostojevského
Bratislava
House a.s.
rad 11
CENTRUM BRNO
group, s.r.o.- v Králová 279/9 Brno
likvidaci

17

2imPress s.r.o.

48

DABASI FERENC Táti út 51
Esztergom
ANNAPURNA
s.r.o.
(pôvodne
nesprávne
označené
ako
Za Ústavem 31 Ivančice
distribuce a tisk
letáku
ANNAPURINA,
s.r.o.)
I.D.
Marketing
Slovensko s. r. o. v Elektrárenská 1 Bratislava
likvidácii
Běloveksá
Ing. Ján Lojda
Náchod
1595

8

18
51

Vajnorská 135 Bratislava

- Dlžník
IČO
- PSČ
602
08
831
06
010
85
602
00
602
00
- 911
01
821
04
811
09
616
00

Dlžník
Štát

-

Deň vydania: 28.03.2017

Suma v €

Právny dôvod vzniku
neuhradená faktúra č.

1 348,48 €

20111842

26292041

Česká
republika

36321729

Slovensko 7 466,40 €

01-09-190858 Maďarsko 8 690,00 €

20130686,
20130796
20140653,
20140631

20140628,

1 532,76 €

20111754

26295768

Česká
republika

4 946,57 €

20101783, 20101719

36337102

Slovensko 1 599,80 €

20131030, 20130558

35958758

Slovensko 11 992,44 €

36655431

Slovensko 20 168,87 €

60752106

Česká
republika

851
35750774
01
2500

24 236,70 €

Slovensko 22 047,60 €
Maďarsko 665,60 €

261946, 262034, 262141,
270188
2900505, 2900243, 2900314,
2900417
20140555,
20140701,
20140774,
20140481,
20140415, 20140337
20100206,
20100301,
20100214
20150016

664
91

26291134

Česká
republika

831
04

35752599

Slovensko 362,00 €

20121434

547
01

62716727

Česká
republika

29001836,
29001209
20120519,
20120285,
20120362,
20120475,
20120550,
20120680

2 232,00 €

7 809,26 €

20110935

30

Ing. Miroslav Košč
Bánovce
REKLAMNÁ Ozorovská
957
nad
AGENTÚRA
Nová 1501/40
01
Bebravou 1
KOKA

40006522

Slovensko 18 428,13 €

20

ISKRAPRESS,
s.r.o.

Hattalova 12

Bratislava

35904321

Slovensko 440,40 €

20141568

39

ITF Press, s.r.o.

Hviezdna 8

Šamorín

45232237

Slovensko 6 124,18 €

20121257

44

LUCIE REKLAMA 8. pěšího pluku Frydek
s. r. o.
2380
Místek

47153288

Česká
republika

25

TREKON TRADE
s.r.o.
(pred Partizánska
zlúčením
M-C 432/19
PRINT, spol. s r.o.)

Trenčianske 914
Teplice
51

36341410

36

MEDIALIS, s. r. o. Alstrova 94

Bratislava

831
05

44514891

19

Mediterraneo,
s.r.o.

Vajnorská 135 Bratislava

831
06

35841192

831
03
931
01
738
01

20130749,

Česká
republika

26227681

29001782,
20111796,
20120334,
20120409,
20120568,
20120670,

20150009,
20150020,
20121753, 20141575
20110374,
20100616,
20110381,
20110283,
29002057,
20100762,
20100061,
20110212,
20110157,
20110018,
20110116,
20110061,
20100122,
20110818,
20110819,
20100063,
20110844,
20110848,
Slovensko 174 140,81 €
20110898,
20110729,
20110976,
20111070,
20111170,
20100121,
20110671,
20100517,
20100123,
20100157,
20100159,
20100210,
20100245,
20100263,
20110481,
20100277,
20110470, 20100487
20131404,
20140840,
19
739,43
€
20140105,
20140252,
(suma
Slovensko
20131280,
20140400,
kapitalizovaná aj
20140570,
20131148,
s príslušenstvom)
20140711
12 569,79 €

Slovensko 8 566,50 €

29001438, 29001314

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22

NOREKA
s.r.o.

34

OLYMP
s.r.o.

12

PLUS,
PRESS

Red Weed, s.r.o.

Masarykova 8 Lučenec
Narcisova 6

RIMAVA SYSTEM
Hatá rút 12
Kft.,

24

SEPA, s.r.o.

16
41
11

Košice

Mezi Vodami
Praha 412
639/27

2

40
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Ujlengyel

984
01
040
11
143
00

Deň vydania: 28.03.2017

36012530

Slovensko 37 375,58 €

20110690,
20101357,
20110813

44348321

Slovensko 30,10 €

20120981

28363647

Česká
republika

20130603,
20130340
20141579,
20141573,
20150019,
20150004,
20150007,
20150014,
20150013

4 564,27 €

2724 13-09-169323 Maďarsko 15 133,18 €

Športová
Nové Mesto 915
1925/35
nad Váhom 01
Nad strouhou
100
TIGR,spol.s r.o.
Praha
1332/16
00
TRADE
TISING Rastislavova
921
Piešťany
s.r.o.
2098/30
01
Two
Brothers
059
SNP 722/1A
Svit
Company s.r.o.
21
WARIOR, s.r.o. v
602
Příkop 843/4 Brno
likvidaci
00

20110928,
20110442,

20130455,
20141574,
20141572,
20150018,
20150006,
20150011,
20150012,

36324329

Slovensko 421,02 €

20111784

45241279

Česká
republika

29001412,
29001138,
2900718, 29001462

34144129

Slovensko 1 361,57 €

20110548, 20110240

45279659

Slovensko 1 261,66 €

20121093

26887169

Česká
republika

20141571

14 281,77 €

2 869,24 €

(ďalej len „Pohľadávky“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu príslušnej
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – MERKANTIL – POHĽADÁVKY - NEOTVÁRAŤ“. Lehota
na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí 15 kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty pripadne
na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná. Ponuka
musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu
príslušnej kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK27 0900 0000 0050 7026 3431, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej odplaty za postúpenie
Pohľadávok. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách
obchodné meno a pri fyzickej osobe podnikateľovi alebo nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením
„zábezpeka pohľadávky“. Zábezpeka musí byť pripísaná na konkurzný účet správcu najneskôr do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca
takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Správca upozorňuje záujemcov, že vo vzťahu k Pohľadávkam disponuje obmedzeným rozsahom príslušných
dokladov a informácií, keď vo väčšine disponuje len faktúrami alebo výstupom z účtovnej evidencie úpadcu.
Správca tiež upozorňuje záujemcov, že časť Pohľadávok je premlčaná, prípadne je namietaná ich existencia zo
strany dlžníkov. Správca záujemcov ďalej upozorňuje, že za podmienky, kedy sa po postúpení Pohľadávok
preukáže, že Pohľadávky, alebo ich časť v čase postúpenia neexistujú, prípadne postúpené Pohľadávky sú v inej
(nižššej) výške, nemá táto skutočnosť za následok vznik práva záujemcu na vrátenie časti odplaty ani iného práva
záujemcu vo vzťahu k správcovi alebo úpadcovi, nakoľko záujemcom navrhovaná odplata za postúpenie
Pohľadávok je fixná pre celý súbor Pohľadávok. Správca uvádza, že časť pohľadávok znie na cudziu menu (faktúry
sú vystavené na menu CZK alebo HUF), keď vyššie uvedené sumy sú správcom uvádzané ako ich prepočet na
menu EUR. Správca nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi), ak: a) sa postupník nestane namiesto úpadcu
veriteľom Pohľadávok; b) dlžník splnil úpadcovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi
(postupníkovi); c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči úpadcovi.
Správca neručí za kvalitu postupovaných Pohľadávok, ani za ich vymožiteľnosť.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo
/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická
osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie Pohľadávok,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie zmluvu
o postúpení Pohľadávok alebo v lehote podľa tohto tohto oznámenia neuhradí zvyšnú časť zálohy na
odplatu za postúpenie Pohľadávok, čím poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou vo výške záujmecom zloženej zábezpeky, ktorá bude správcom započítaná so záujemcom
zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné
dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia
požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk
7. návrh odplaty za postúpenie Pohľadávok v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná odplata
za postúpenie súboru Pohľadávok. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako
nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu o postúpení Pohľadávok s víťazom ponukového
konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Správca oznámi víťazovi ponukového
konania, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a súčasne ho výzve, aby v lehote 10 kalendárnych dní od
doručenia daného oznámenia doplatil správcovi pred zatvorením zmluvy o postúpení Pohľadávok v prospech
konkurzného účtu zvyšnú časť zálohy na odplatu za postúpenie Pohľadávok a následne v tejto lehote uzatvoril so
správcom zmluvu o postúpení Pohľadávok. Záujemcom uhradená zábezpeka a záloha sa v danom prípade
započíta na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok, ktorá je splatná v deň podpisu zmluvy o postúpení
Pohľadávok. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí
správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K006898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 62

Typ súpisovej zložky majetku : iná majetková hodnota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma : 83,29 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 83,29 €
Popis : Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac február 2017 poukázané zamestnávateľom
Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica v zmysle § 72 ods. 2 zákona
Register, kde sa eviduje : OTP Banka Slovensko, a. s. , pobočka Martin
Deň zápisu majetku do súpisu : 23. 3. 2017
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. b) zákona

V Martine dňa 23. 3. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K006899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alojz Krajčovic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spisová značka súdneho spisu: 22K/3/2017
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2017 S628
Obchodné meno úpadcu:
Ing. Alojz Krajčovic, nar. 18.12.1959, bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Ing. Alojz Krajčovic, nar. 18.12.1959, bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica
nad Váhom, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania sú za
úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.
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V Považskej Bystrici, dňa 22.03.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K006900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Babicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padličkovo 1285/2, 971 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
úpadcu Eva Babicová, nar. 08.04.1979, bytom 971 Brezno, Padličkovo 1285/2, týmto v zmysle ustanovenia § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Matuškova 48,
976 31 Vlkanová, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 a od 12:00 do 15.00 hod.
Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 4363 2082, alebo mailom na perspecta@perspecta.eu.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K006901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HoKo Stav, a.s., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 812, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 500 092
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/14/2016 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/14/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty HoKo Stav, a.s. v likvidácii so sídlom Štefánikova 812,
020 01 Púchov, IČO 44 500 092 pod sp. zn.: 22K/14/2016, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23. júna 2017 o 14.00
hod., v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
5. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 23. marca 2017
JUDr. Miroslava Žitníková - správca

K006902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Babicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padličkovo 1285/2, 971 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!
Invitation a produire une créance. Délais a respecter!
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!
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Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca konkurznej
podstaty úpadcu, t. j. Eva Babicová, nar. 08.04.1979, bytom 971 Brezno, Padličkovo 1285/2, v súlade s nariadením
Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, spis. zn.: 2K/7/2017, zo dňa 17.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 seated Matuškova 48, 976 31 Vlkanová as bankruptcy truste of bankrupt Eva
Babicová, born 08.04.1979, permanently residing 971 Brezno, Padličkovo 1285/2, (hereinafter only “the Bankrupt
“), has according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 the duty to inform
you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2K/7/2017 dated 17th of March 2017
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.03.2017. Dňom
24.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 23rd of March 2017. Bankruptcy was declared
on 24th of March 2017.
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:
1. 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).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). The
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. 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).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, 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 Banská Bystrica, Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica, 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 - PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 seated
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, 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 Banská Bystrica, seated Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica, Slovak
Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be
considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§
199 sec. 9 second sentence BRA).
4. 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
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).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
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8. 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).

9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
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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).
14. 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).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. 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).
18. 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).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. 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
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.

Vo Vlkanovej dňa 23.03.2017
In Vlkanová, on 23rd of March 2017

PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
Trustee of the bankrupt

K006903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HoKo Stav, a.s., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 812, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 500 092
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/14/2016 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Miroslava Žitníková, správca úpadcu HoKo Stav, a.s. v likvidácii so sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov,
IČO 44 500 092 pod sp. zn.: 22K/14/2016 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v ČSOB,
a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: 4024423209/7500, IBAN SK13 7500 0000 0040 2442 3209. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici, 23.03.2017
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K006904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOTOPOĽ, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 4315/33, 955 18 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 117 717
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2013 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra správca úpadcu: KOVOTOPOĽ,
spol. s r.o., so sídlom Odbojárov 4315/33, 955 01 Topoľčany, IČO: 34 117 717, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na
deň 12.04.2017 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie,
veľká zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR)
3. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 09.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K006905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Výbošťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 75/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 75/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac február 2017 (zrážky zo mzdy
úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,00 €
RESKON, k.s., SKP
V Lučenci, 23.03.2017

K006906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, 017 01 Považská
Bystrica, v zmysle ust. § 34 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”) opätovne
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 20.04.2017 o 13.00 hod. na adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu
5. Rôzne
6. Záver

Prezentácia účastníkov sa bude konať od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ak súd nerozhodol inak, právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti.

Pri prezentácii sú veritelia fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii sú veritelia fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, originál alebo osvedčenú
fotokópiu a doklad totožnosti.

JUDr. Róbert Fatura, správca

K006907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garay Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bubnová 2349/7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Marian Garay, narodený 12.7.1968, bytom Bubnová ul. 2349/7, 945
01 Komárno týmto dopĺňa súpis oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 160/2016 zo
dňa 18.08.2016 nasledovne:
Parcela reg. „C“ č. 2878 o výmere 971 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 6698
/ 283960
Súpis oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. tak po doplnení
znie nasledovne:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec Komárno, k.ú. Komárno, evidované na LV č. 7619 ako:
·
·

Parcela reg. „C“ č. 2878 o výmere 971 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Dvojizbový byt nachádzajúci sa na ul. Bubnová v bytovom dome so súp. č. 2349, vchod č. 7, 2. p.,
byt č. 6

Spoluvlastnícky podiel úpadcu k bytu : 1/1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 6698
/ 283960
Súpisová hodnota nehnuteľností: 40 000,- EUR
Majetok je zabezpečený v prospech veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomašiková 48, 832 37
Bratislava, pohľadávka veriteľa zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 3.
V Nitre dňa 23.03.2017
Mgr. Ladislav Barát, 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

55

Obchodný vestník 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

K006908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20. 04. 2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 79/2016 dňa
26. 04. 2016, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz.
Na opakovanej prvej schôdzi veriteľov dňa 07. 09. 2016 bol schôdzou veriteľov za zástupcu veriteľov
vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru zvolený veriteľ: KENVELO Slovakia, spol. s .r. o., sídlo: Obchodná
19, 811 06 Bratislava, IČO: 36 651 427.
Do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu boli zahrnuté: peňažná hotovosť v sume 1.875,45 EUR;
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR; príjem
úpadcu z pracovného pomeru spolu v sume 1.434,91 EUR (zrážky zo mzdy zrazené za obdobie pred vyhlásením
konkurzu a nepoukázané súdnemu exekútorovi a následne za obdobie od 07/2016 – 01/2017). Celková hodnota
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty majetku úpadcu predstavuje sumu 3.974,24 EUR.
Rozvrhová časť
VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA
peňažná hotovosť
nespotrebovaný predavok na odmenu a výdavky predbežného správcu
príjem úpadcu z pracovného pomeru – zrážky zo mzdy
Celková suma výťažku zo speňaženia

1.875,45 EUR
663,88 EUR
1.434,91 EUR
3.974,24 EUR

POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
paušálna odmena správcu do prvej schôdze veriteľov (uznesenie OS BA I č. 6K/19/2016-97 z 20. 09. 2016)
odmena správcu z výťažku (§ 17 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z.)
súdny poplatok podľa sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. (položka 5c) – 0,2 % z výťažku)
hotové výdavky správcu - poštovné
Celková suma pohľadávok proti podstate

663,88 EUR
198,71 EUR
7,95 EUR
11,65 EUR
882,19 EUR

VÝPOČET SUMY URČENEJ NA USPOKOJENIE VERITEĽOV
celková suma výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Celková suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

3.974,24 EUR
882,19 EUR
3.092,05 EUR

Správca predkladá nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
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KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Prihlásená Zistená
Uspokojenie
suma
suma
EUR
pohľadávky pohľadávky (percentuálny podiel
EUR
EUR
zistených pohľ.)
518,89
426,59
38,65
(1,25 %)

Por.
č.
Veriteľ
pohľ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poštová banka, a.s.
KENVELO Slovakia, spol.
5.205,54
s r.o.
Všeobecná
zdravotná
290,92
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
480,81
poisťovňa, a.s.
Zdenko Ouzký
1.325,08
Zdenko Ouzký
65,38
Slovenská konsolidačná, a.s. 178,35
BL Finance, s.r.o.
3.381,34
PROFI CREDIT
Slovakia,
8.765,27
s.r.o.
PROFI CREDIT
Slovakia,
1.698,67
s.r.o.
BNP PARIBAS PERSONAL
6.798,32
FINANCE SA
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
440,10
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
4.973,92

CELKOVO:
14.
26.

Všeobecná
poisťovňa, a.s.

zdravotná

Veriteľ
spolu
EUR
38,65

5.205,54

473,09

(15,30 %)

473,09

290,92

26,59

(0,86 %)

480,81

43,60

(1,41 %)

1.325,08
65,38
178,35
3.381,34

120,28
5,87
16,08
307,35

(3,89 %)
(0,19 %)
(0,52 %)
(9,94 %)

8.765,27

796,51

1.698,67

154,29

6.798,32

617,79

(19,98 %)

617,79

440,10
4.973,92

39,89
452,06

(1,29 %)
(14,62 %)

491,95

34.122,59

34.030,29

3.092,05

(100 %)

3.092,05

1.333,27

1.333,27

bez uspokojenia - prihlásené dňa 26.01.2017 po zverejnení zámeru
zostaviť konečný rozvrh výťažku v
obchodnom vestníku č. 8/2017 dňa 12.01.2017
(§ 28 ods. 3 ZoKR)

70,19

126,15
16,08
307,35

(25,76 %)
950,80

(4,99%)

0,00

a vyzýva zástupcu veriteľov: KENVELO Slovakia, spol. s .r. o., sídlo: Obchodná 19, 811 06 Bratislava, IČO:
36 651 427 ako príslušný orgán na jeho s c h v á l e n i e, pričom správca určuje zástupcovi veriteľov na
schválenie konečného rozvrhu lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K006909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Turczel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o doručení a zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970,
bytom Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika oznamuje všetkým účastníkom konania, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená nasledovná prihláška
nezabezpečených pohľadávok:

P.č. Veriteľ

IČO

Celková

prihlásená Zistená

suma

prihlásenej Prihlásený

právny
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Celková
prihlásená Zistená suma prihlásenej Prihlásený
právny
suma v Eur
pohľadávky v Eur
vzniku pohľadávky

Poštová banka, a.s., Dvořákovo
31440890 17.336,31
nábrežie 4, 811 02 Bratislava

dôvod

Úverová zmluva č. 0618805886
zo dňa 04.09.2013

17.336,31

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona číslo 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola
dňa 23.03.2017 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 5.
V Nitre dňa 23.03.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K006910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Turczel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na
Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK79 7500 0000 0040 24038386 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 02/2017 Eur

V Nitre, dňa 23.03.2017

155,60 €

155,60 €

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K006911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, Košice 040 11
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 6
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
február 2017.
Súpisová hodnota: 48,52 €

Súpisová zložka majetku č. 7
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodku v mesiaci
marec 2017.
Súpisová hodnota: 229,50 €
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K006912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Asztalosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 98 / 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 851 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2013 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Opis doterajšieho priebehu konkurzu, správa o priebehu konkurzu
Uznesením OS Nitra č.k. 31K/23/2013, zo dňa 27.05.2013 súd vyhlásil na majetok dlžníka Veronika Asztalosová
malý konkurz.
SKP podrobne zisťoval majetok úpadcu vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej majetkovej podstaty bol zverejnený v OV 151/2013 zo dňa 07.08.2013.
SKP ďalej zverejnil a zapísal do všeobecnej majetkovej podstaty odmenu SKP, zverejnená v OV 247/2013 dňa
23.12.2013.
Časť hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej majetkovej podstaty bol vylúčený zo súpisovej zložky majetku,
zverejnený v OV 171/2014, zo dňa 08.09.2014 a to na základe súhlasu zástupcu veriteľov, nakoľko tento sa ani
opakovane nepodarilo speňažiť.
SKP doplnil všeobecnú majetkovú podstatu o sumu z predaja motorového vozidla úpadcu, zverejnené v OV
165/2014, dňa 27.08.2014.
SKP poprel pohľadávku veriteľa Jozef Záhorec, IČO: 45 028 915.
Do času rozhodnutia vo veci popretej pohľadávky rozhodol SKP o čiastočnom rozvrhu výťažku a to v súlade s
ustanovením § 98 ZKR.
Listom zo dňa 01.03.2016 zástupca veriteľov schválil čiastočný rozvrh výťažku (zverejnené v OV 190/2016 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Listom zo dňa 01.03.2016 zástupca veriteľov schválil čiastočný rozvrh výťažku (zverejnené v OV 190/2016 zo dňa
4.10.2016).
Čiastočný rozvrh výťažku bol uverejnený v OV č. 36/2016 zo dňa 23.02.2016.
SKP vyplatil výťažok jednotlivým veriteľom v zmysle čiastočného rozvrhu, okrem čiastky pripadajúcej na popretú
pohľadávku veriteľa Jozef Záhorec.
Vzhľadom k tomu, že súd vo veci určenia popretej pohľadávky súdne konanie zastavil Uznesením č. 29
Cbi/44/2013-78 zo dňa 19.01.2016, pričom Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2016 (potvrdené dňa
15.12.2016), SKP pristúpil ku konečnému rozvrhu výťažku.
Po vykonaní čiastočného rozvrhu výťažku nedošlo k zisteniu žiadneho majetku úpadcu.

Speňaženie majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej majetkovej podstaty

Majetok úpadcu patriaci do všeobecnej majetkovej podstaty
Peňažné prostriedky za predaj os. motorového vozidla EČ KN 381 BI

:

1.400 €

(zverejnené v OV 165/2014)
Hnuteľné veci (šindeľ, fax+telefón, mikrovlnná rúra)
všeobecnej majetkovej podstaty

:

vylúčené zo

(zverejnené v OV 171/2014)
Odmena priznaná súdom

:

(zverejnené v OV 185/2013)

2.323 €

vyplatené 663,88 €

(zverejnené v OV 247/2013)

Majetok úpadcu patriaci do oddelenej podstaty
nebol žiadny

SKP vykonal speňaženie majetku v súlade s § 91, § 92 ZKR.

Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate zaradené do čiastočného rozvrhu výťažku, ktoré boli uspokojené z výťažku:
Odmena zo speňažovania

: 199,65 €

(uhradené)

Súdny poplatok z výťažku

: 2,80 €

(uhradené)

Predmetný súpis pohľadávok proti podstate bol zverejnený v obchodnom vestníku a neboli proti nemu podané
námietky (zverejnené v OV 5/2016).
Odmena priznaná súdom

: 2.323 € (uhradená vo výške 663,88 €, zvyšok 1.659,12 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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: 2.323 € (uhradená vo výške 663,88 €, zvyšok 1.659,12 €
: 138,10 € (neuhradené)

Čiastočný rozvrh výťažku bol vykonaný a výťažok riadne vyplatený (čiastočný rozvrh a doklad o vyplatení
výťažku predkladám).

Konečný návrh
speňažený majetok úpadcu vo výške
1.400 €
bol prerozdelený vrámci čiastočného rozvrhu výťažku (uhradený bol aj súdny poplatok).
Po vykonaní čiastočného rozvrhu výťažku, žiadny iný majetok úpadcu SKP nezistil.
Do končeného rozvrhu SKP zaradil nerozdelený výťažok veriteľa Jozef Záhorec,
čiastka zaradená do konečného rozvrhu 202,901 €

Prihlásení nezabezpečení veritelia boli čiastočne uspokojení z čiastky zaradenej do čiastočného rozvrhu.
SKP konštatuje, že výťažok zo všeobecnej majetkovej podstaty vo výške 202,901 Eur, bude v súlade s
ustanovením § 87 ods. 2 písm. a) ZKR použitý na uspokojenie pohľadávky proti podstate - nevyplatená
odmena SKP.
Zástupcovi veriteľov predkladám konečnú správu a konečný rozvrh výťažku na schválenie a to v lehote 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto návrhu, pričom SKP poučuje zástupcu veriteľov, že v stanovenej lehote
môže predmetný návrh rozvrhu výťažku schváliť, alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené
námietky, v súlade s § 101 ZKR.

Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K006913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AXER s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 703/10 / 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 405 620
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/73/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/73/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu AXER s.r.o., so sídlom Banícka 703/10, 990 01 Veľký
Krtíš, IČO: 45 405 620, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

P.r. Veriteľ

IČO

Sídlo

Istina

Celková suma

1

36 062 235

Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava

733,30 €

733,30 €

Slovenská kancelária poisťovateľov

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K006914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2 ZH, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 50 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 833
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu 2 ZH, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Kollárová 50, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 660 833, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Nevrátená časť zábezpeky vo výške nákladov dražby (zmarená dražba vydražiteľom)
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 376,61 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 22.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
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správca úpadcu

K006915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVASTA spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianskeho 6, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 226 597
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2013 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu STAVASTA spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Sitnianskeho 6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO:
30 226 597, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 1K/9/2013, 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: Zamaz, spol. s r.o., Slavkovská 23, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 467 481
Prihlásená suma: 123,60 €

JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD., správca

K006916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 /10, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
21.

Písací stôl rohový + kontajner na kolieskach

nezist
ený

Opotrebovan
ý

10,00 €

22.

Čierna stolička 4 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

4,00 €

23.

Mikrovlnka

nezist
ený

Opotrebovan
ý

3,00 €

24.

Jedálenský stôl 4 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

8,00 €

25.

Jedálenská stolička 16 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

16,00 €

nezist

Opotrebovan
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26.

Závesná tabuľa na písanie

nezist
ený

Opotrebovan
ý

3,00 €

27.

Rýchlovarná kanvica

nezist
ený

Opotrebovan
ý

1,00 €

28.

Zdvihák

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

29.

Kladkostroj

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

30.

Zdvihák hrebeňový

nezist
ený

Opotrebovan
ý

10,00 €

31.

Regál na súčiastky 3 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

30,00 €

32.

Veľký regál na materiál nos. 1.500 kg

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

33.

Plechová garáž

nezist
ený

Opotrebovan
ý

100,00 €

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Neuhradená časť faktúry 160010 splatnej Dlžník: Promasidor (Ghana) Limited, 43Dadeban Road, North Industrial Area, 6.074,00
34.
dňa 13.04.2016
Accra, Ghana, PO BOX KA 30530
€
Neuhradená faktúra 160017 splatná dňa
35.
Dlžník: Ing. Tomáš Pleva, Slnečná 1292, 916 21 Čachtice
600,00 €
09.05.2016
Neuhradená časť faktúry 160018 splatnej Dlžník: PROMAN, s.r.o., Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 1.800,00
36.
dňa 13.04.2016
36 300 55
€

K006917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 /10, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová, IČO: 46 926 666
ponúka v 1.kole ponukového konania na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku, a to:
21.

Písací stôl rohový + kontajner na kolieskach

nezist
ený

Opotrebovan
ý

10,00 €

22.

Čierna stolička 4 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

4,00 €

23.

Mikrovlnka

nezist
ený

Opotrebovan
ý

3,00 €

24.

Jedálenský stôl 4 ks

nezist

Opotrebovan

8,00 €
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24.

Jedálenský stôl 4 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

8,00 €

25.

Jedálenská stolička 16 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

16,00 €

26.

Závesná tabuľa na písanie

nezist
ený

Opotrebovan
ý

3,00 €

27.

Rýchlovarná kanvica

nezist
ený

Opotrebovan
ý

1,00 €

28.

Zdvihák

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

29.

Kladkostroj

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

30.

Zdvihák hrebeňový

nezist
ený

Opotrebovan
ý

10,00 €

31.

Regál na súčiastky 3 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

30,00 €

32.

Veľký regál na materiál nos. 1.500 kg

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

33.

Plechová garáž

nezist
ený

Opotrebovan
ý

100,00 €

V 1. kole ponukového konania sa hnuteľné veci predávajú za hodnotu zapísanú v súpise.
Ohliadka hnuteľných vecí bude možná na ulici Poľná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dňa 30.03.2017 v čase od
13,00 hod. do 15,00 hod. po prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 05.04.2017 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín).
Ponuka musí obsahovať označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, telefónne číslo, mailová adresa),označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 05.04.2017 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca
následne vyhodnotenie ponúk bezodkladne doručí predsedovi VV na odsúhlasenie. Po odsúhlasení ponuky bude
bezodkladne so záujemcom uzatvorená kúpna zmluva a odovzdané mu hnuteľné veci.
V prípade porušenia podmienok zo strany víťaza ponukového konania je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny.

JUDr. Martina Válková, správca

K006918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hudáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2016 S1343
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Okresný súd Prešov
1K/2/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, ako správca úpadcu Štefan Hudáč, nar.
27.07.1963, bytom Moyzesova 19, 058 01 Poprad , SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktoré boli prihlásené súhrnnou prihláškou doručenou
správcovi po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava, súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume: 5.209,67 EUR
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možnom skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Prešove 23.03.2017

K006919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Strkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klieština Klieština, 018 02 Klieština
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/42/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Belaňová, správca konkurznej podstaty úpadcu Zuzana Strkáčová, nar. 31.12.1966, trvale bytom
01802 Klieština týmto oznamuje všetkým účastníkom konania čk.40K/42/2016, že v súlade s ustanovením §28
ods.3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísala do zoznamu pohľadávok
prihlásené po uplynutí prihlasovacej lehoty:

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

66

Obchodný vestník 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 1.1
Veriteľ : Consumer Finance Holding,a.s. , Hlavné námestie 12, Kežmarok , SR,IČO : 35923130
Prihlásená suma : 2804,79-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 1.2
Veriteľ : Consumer Finance Holding,a.s. , Hlavné námestie 12, Kežmarok , SR,IČO : 35923130
Prihlásená suma : 731,81.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 1.3
Veriteľ : Consumer Finance Holding,a.s. , Hlavné námestie 12, Kežmarok , SR, IČO : 35923130
Prihlásená suma : 533,33.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 2.1
Veriteľ : Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie č. 3, Bratislava 81106,IČO : 00686930
Prihlásená suma : 1103,41.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 2.2
Veriteľ : Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie č. 3, Bratislava 81106,IČO : 00686930
Prihlásená suma : 1702,23.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 2.3
Veriteľ : Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie č. 3, Bratislava 81106,IČO : 00686930
Prihlásená suma : 1163,76.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 2.4
Veriteľ : Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie č. 3, Bratislava 81106, IČO : 00686930
Prihlásená suma : 9875,19-eur
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Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 2.5
Veriteľ : Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie č. 3, Bratislava 81106
Prihlásená suma : 739,39.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 3.1
Veriteľ : Všeobecná úverová banka,a.s., Mlynské Nivy č. 1, Bratislava, IČO : 31320155
Prihlásená suma : 878,96.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 3.2
Veriteľ : Všeobecná úverová banka,a.s., Mlynské Nivy č. 1, Bratislava, IČO : 31320155
Prihlásená suma : 3314.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 4.1
Veriteľ :PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava,IČO : 35792752
Prihlásená suma : 437,31.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 4.2
Veriteľ :PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava,IČO : 35792752
Prihlásená suma : 2608,73.-eur

K006920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K-1 ENGINEERING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 878 291
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Cortyard Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/39/2013 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/39/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
V konkurznom konaní, vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, pod spisovou značkou 4K/39/2013, na majetok
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V konkurznom konaní, vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, pod spisovou značkou 4K/39/2013, na majetok
úpadcu K-1 ENGINEERING s.r.o., so sídlom Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie, IČO: 35 878 291, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 30936/B (ďalej len „Úpadca“), JUDr.
Štefan Dedák, správca Úpadcu so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod č. S1406, v zmysle § 96 ods. 2
Zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“),
týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nezabezpečených veriteľov a oznamuje
zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 „ZKR“ dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Carlton, Savoy
Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00 hodiny.
JUDr. Štefan Dedák,
správca

K006921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Valek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
sídlo kancelárie: M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2017/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca úpadcu Andrej Valek, nar. 26.08.1975, bytom Hamuljakova 143/25, 029
01 Námestovo týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :
M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín a to počas pracovných dní, v úradných hodinách správcu od 7:30 hod. do
14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle +421 43 583 2771,
na e-mailovej adrese: choma@advokacia-konkurzy.sk, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Dolnom Kubíne, dňa 22.03.2017
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K006922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Valek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
sídlo kancelárie: M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2017/S1490
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Okresný súd Žilina
2K/6/2017
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Žilina sp. zn.2K/7/2017 zo dňa 14.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Andrej Valek, nar.
26.08.1975, bytom Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo (ďalej aj len ako „Úpadca“) a spoločnosť Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678 bola
ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.03.2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika.

Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. 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.
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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, we are obliged to inform
you, that with the resolution of the District Court Žilina, proc. No. 2K/6/2017, dated on 14. March 2017 bankruptcy
procedure was declared on the assets of following debtor Andrej Valek, nar. 26.08.1975, bytom Hamuljakova
143/25, 029 01 Námestovo, Slovak Republic and Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., M.R.Štefánika 1821, 026 01
Dolný Kubín, Slovak Republic, company identification No.: 36 869 678 was appointed to the function of bankruptcy
administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic dated on 20
March 2017.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address Konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the domicile
or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security
is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the condition. Also
creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy
proceedings
in
question.
To the lodgment of 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.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s
lodgment
will
not
be
considered
as
the
lodgment
of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to exercise
the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after
the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
V Dolnom Kubíne, dňa 22.03.2017
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K006923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENTRA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 41/1419, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 789 747
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/16/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/16/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: ENTRA s.r.o., Štúrova 41/1419, Nitra, IČO: 36 789 747, týmto oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
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dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. Termín je
možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.

v Nitre, dňa 23.03.2017

Mgr. Ladislav Barát,
správca

K006924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 09.00 hod
Kolo dražby:
prvé kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/25 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 440 m2,
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- pozemok parcely č. KN-C 624/17- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 58 m2,
v podiele 777350/806400
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 33/2017 dňa 16. februára 2017.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 16. marca
2017 o 09.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 21. marca 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K006925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUVOPA, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 889, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 596 797
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2015 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jana Kovačková, správca úpadcu DUVOPA, s.r.o., „v likvidácii“, so sídlom SNP 889, 03301 Liptovský Hrádok,
IČO: 31596797, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.04.2017 o 13,30 hod. v kancelárii správcu
na adrese Na Bystričku 796/9, Martin. Prezentácia sa uskutoční od 13,00 hod. do 13,30 hod..
Program schôdze:
1. otvorenie schôdze a informácia správcu o konkurznom konaní,
2. voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz),
3. záver

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.

Ing. Jana Kovačková, správca
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K006926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 9.30 hod
Kolo dražby:
prvé kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3965, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/31 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 486 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/30- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 52 m2,
V podiele 732500/806400.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 33/2017 dňa 16. februára 2017.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 16. marca
2017 o 09.30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 21. marca 2017
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JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K006927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 10.00 hod
Kolo dražby:
prvé kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3944, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/29 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 469 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/28- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 49 m2,
v podiele 252065/268800
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 33/2017 dňa 16. februára 2017.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 16. marca
2017 o 10.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
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JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 21. marca 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K006928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 10.30 hod
Kolo dražby:
prvé kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/12 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 436 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/7- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 53 m2,
v podiele 777350/806400.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 33/2017 dňa 16. februára 2017.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 16. marca
2017 o 10.30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
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neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 21. marca 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K006929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
16.03.2017 o 11.00 hod
Kolo dražby:
prvé kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie
Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/8 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 440 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/18- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 55 m2,
v podiele 777350/806400.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 33/2017 dňa 16. februára 2017.
Výsledok dražby:

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

77

Obchodný vestník 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 16. marca
2017 o 11.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 21. marca 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K006930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hudáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2016 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, ako správca úpadcu Štefan Hudáč, nar.
27.07.1963, bytom Moyzesova 19, 058 01 Poprad , SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola prihlásená prihláškou doručenou správcovi po
uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, Panenská 7, 812 36 Bratislava, prihláška pohľadávky v celkovej
sume: 2.468,20 EUR
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možnom skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove 23.03.2017

K006931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENTRA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 41/1419, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 789 747
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/16/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu:
pohľadávky od veriteľa:

ENTRA s.r.o., obdržal po základnej prihlasovacej lehote prihlášku

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

P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

518,10€

Celková prihlásená suma
518,10€

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 518,10 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 23.03.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca
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K006932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Jurkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 1650/16, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2016 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jarmila Jurkovičová "v konkurze" oznamuje v súlade s ust. §92 ods. 1 písm. e)
ZKR a záväzným pokynom príslušného orgánu (zástupcu veriteľov) vyhlásenie priameho predaja z voľnej ruky
hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 3 - 20, zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 235/2016, dňa 08. 12. 2016.
Konkrétne sa jedná o:
3. hnuteľná vec - bytové zariadenie - kuchynská linka, obyvačková skriňa, skriňa, so súpisovou hodnotou 500 Eur
4. hnuteľná vec - rohová sedačka. Rok výroby 2016, so súpisovou hodnotou 250 Eur
5. hnuteľná vec - stereo radio panasonic. Rok výroby 2011, so súpisovou hodnotou 60 Eur
6. hnuteľná vec - televízor Panasonic. Rok výroby 2013, so súpisovou hodnotou 180 Eur
7. hnuteľná vec - Cyklónový vysávač. Rok výroby 2000, so súpisovou hodnotou 50 Eur
8. hnuteľná vec - chladnička Samsung. Rok výroby 2014, so súpisovou hodnotou 150 Eur
9. hnuteľná vec - práčka Electrolux. Rok výroby 2010, so súpisovou hodnotou 60 Eur
10. hnuteľná vec - mikrovlnka Samsung. Rok výroby 2009, so súpisovou hodnotou 10 Eur
11. hnuteľná vec - kuchynský robot Moulinex. Rok výroby 2010, so súpisovou hodnotou 60 Eur
12. hnuteľná vec - kombinovaný sporák Electrolux. Rok výroby 2012, so súpisovou hodnotou 150 Eur
13. hnuteľná vec - šijací stroj Lucznik. Výroby 2005, so súpisovou hodnotou 30 Eur
14. hnuteľná vec - notebook Asus. Rok výroby 2014, so súpisovou hodnotou 150 Eur
15. hnuteľná vec - tlačiareň HP. Rok výroby 2009, so súpisovou hodnotou 15 Eur
16. hnuteľná vec - tablet Huawei. Rok výroby 2016, so súpisovou hodnotou 70 Eur
17. hnuteľná vec - rozťahovacia pohovka. Rok výroby 2011, so súpisovou hodnotou 60 Eur
18. hnuteľná vec - horský bicykel. Rok výroby 2014, so súpisovou hodnotou 80 Eur
19. hnuteľná vec - kúpeľňový nábytok. Rok výroby 2013, so súpisovou hodnotou 80 Eur
20. hnuteľná vec - sušič vlasov Rowenta. Rok výroby 2015, so súpisovou hodnotou 15 Eur
Podmienky predaja schválené Veriteľským výborom:
Doba trvania tohto speňažovacieho procesu je stanovená na 2 kalendárne mesiace od vypublikovania v OV.
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Najnižšia akceptovateľná cenová ponuka prípadného záujemcu počas doby speňažovania je odstupňovaná
nasledovne:
-

počas prvých dvoch týždňov predaja správca nemôže speňažiť majetok pod súpisovú hodnotu,

-

počas druhých dvoch týždňov predaja správca nemôže speňažiť majetok pod 70 % súpisovej hodnoty majetku,

počas ostatného obdobia správca môže akceptovať aj nižšiu ponuku prípadného záujemcu, ktorá však nesmie
byť nižšia ako 30 % súpisovej hodnoty speňažovaného majetku. V prípade ak by bol prípadný záujemca ochotný
uhradiť nižšiu sumu ako je uvedené percento, môže správca majetok speňažiť len ak veriteľský výbor vyhodnotí
ponuku záujemcu ako primeranú a správcovi predaj odsúhlasí.
Správca je oprávnený určiť termín, miesto, čas a ostatné náležitosti týkajúce sa obhliadok ako aj samotného predaja
speňažovaného majetku úpadcu.
Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky záujemcov ak bude mať informáciu o potencionálnom kupujúcom,
predaj ktorému by zabezpečil vyšší výťažok.
Správca je oprávnený vyhodnotiť ponuku prípadného záujemcu v lehote 2 dní od jej oznámenia.
Náklady súvisiace s nakládkou a odvozom predaného majetku znáša kupujúci.
Kupujúci nadobúda speňažovaný majetok v stave v akom sa nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Ostatné podmienky speňažovania je oprávnený určiť správca.

K006933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hudáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2016 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, ako správca úpadcu Štefan Hudáč, nar.
27.07.1963, bytom Moyzesova 19, 058 01 Poprad , SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktoré boli prihlásené súhrnnou prihláškou doručenou
správcovi po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Pribinova 25, 824 96 Bratislava , súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume: 52.253,20 EUR
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možnom skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Prešove 23.03.2017

K006934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok 1. kola verejného ponukového konania Úpadcu LUXOR a.s. v konkurze
·
·
·

1. kolo verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 50/2017 dňa 13. marca 2017
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 21.03.2017
termín otvárania obálok bol stanovený na 21.03.2017 v kancelárii správcu JUDr. Miroslava Žitníková,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 1. kola verejného ponukového konania sa
nezúčastnil ani 1 záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka, ani nebola zložená finančná
zábezpeka.
Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo verejného ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K006935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENTRA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 41/1419, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 789 747
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/16/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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OZNAM o doručení prihlášky pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu:
pohľadávok od veriteľa:

a zapísaní

ENTRA s.r.o., obdržal po základnej prihlasovacej lehote prihlášku

Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd 471
Česká republika
IČO: 00129488

P.č. Istina

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

Celková prihlásená suma

1.

862€

97,30€

959,30€

2.

143,90€

15,30€

159,20€

3.

173€

18,40€

191,40€

4.

393,80€

40€

433,80€

5.

969€

96,10€

1065,10€

6.

24,70€

2,30€

27€

7.

1682,70€

158,40€

1841,10€

8.

27,70€

2,40€

30,10€

9.

1218,90€

99,40€

1318,30€

10.

36,60€

2,90€

39,50€

11.

228,90€

16,90€

245,80€

12.

120,80€

8€

128,80€

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 6439,40 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 23.03.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

83

Obchodný vestník 61/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.03.2017

K006936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: River Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 712 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2015 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: River Pharma s.r.o., so sídlom: Dvořákovo
nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 4K/59/2015, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Slovenská republika –
Daňový úrad Bratislava, iná pohľadávka: Pohľadávka na dani – Daň z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie
01.01.2016 – 04.02.2016 v celkovej sume: 24,00 €, Pohľadávka na dani za zdaňovacie obdobie – rozhodnutie č.
104191309/2016 zo dňa 27.10.2016 v celkovej sume: 30,00 €
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K006937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňovič Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 694 / 222A, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska, P. O. BOX 47 B 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Maroš Vaňovič, narodený
03.03.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07 Veľké Ripňany, Slovenská republika, (ďalej len "úpadca"),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31K/2/2017 zo dňa 10.03.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 17.03.2017 v Obchodnom vestníku
SR č. 54/2017 pod číslom K005943 a nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Ladislav Bódi, Mariánska 6, 949
01 Nitra, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
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musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07 Veľké Ripňany, Slovak
Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, No. 31K/2/2017 dated on 10th of March 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt's
estate. This resolution of the District Court was published on 17th of March 2017, number 54/2017, K005943.
The bankruptcy procedure was declared as of date 18th of March 2017. According to the Act No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge
their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims
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their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims
in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy
trustee to the address: Ing. Ladislav Bódi, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional claim is
the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
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the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Nitre dňa 23.03.2017
Nitra, on 23th of March 2017

Ing. Ladislav Bódi, správca
Ing. Ladislav Bódi, trustee

In

K006938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Lašut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6630/30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 11/2013 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 11/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Ivana Lašuta, nar. 18.10.1959, trvale bytom Tatranská 6630/30, 974 01 Banská Bystrica,
vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K 11/2013, správca JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
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. Ivan Dlhopolec, správca

K006939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Janka Kubánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Janka Kubánková, Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Ožvoldíková 2005/6, 84 102 Bratislava - Dúbravka, IČO/ Dátum narodenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Ožvoldíková 2005/6, 84 102 Bratislava - Dúbravka, IČO/ Dátum narodenia
dlžníka/úpadcu: 10.10.1969 Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená
2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/2/2012 S 1433
k sp. zn.: 4K/2/2012

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: CURSOR s.r.o., Eisnerova 64, 841 07 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 01/2017
Suma: 84,71
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 84,71 EUR

K006940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šoltés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko lúčna 830/26A, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2012 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, ako správca úpadcu Vladimír Šoltés, nar.
09.01.1966, bytom Sídlisko lúčna 830/26A, 093 01 Vranov nad Topľou , SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola prihlásená prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to
veriteľa:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, prihláška
pohľadávky v celkovej sume: 60,- EUR
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možnom skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Prešove 23.03.2017

K006941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/57/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/57/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: 3 D - DIANIŠKA, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 22, Banská Bystrica 974 01
Právny titul: zrážka zo mzdy za 01/2017
Suma: 71,75
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 71,75 EUR

K006942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Elektrovod Žilina, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
Právny titul: zrážka zo mzdy za 01/2017
Celková suma: 1.103,59
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.103,59 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006943
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, správca úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, týmto
oznamuje, všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorou si veriteľ Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch, so
sídlom Levická 886, Vráble, IČO: 00 198 901 prihlásil nezabezpečenú pohľadávku vo výške 46 744,42 EUR.
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola
prihlásená pohľadávka veriteľa zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom: 73.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K006944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jana Hanulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmónia 3013, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1951
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2014 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Právny titul: zrážka z iných príjmov- starobný dôchodok za 01/2017
Suma: 79,73

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 79,73 EUR

K006945
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, správca úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, týmto
oznamuje, všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom
Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 31 361 081 prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške 8 911,27 EUR.
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli
prihlásené pohľadávky veriteľa zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom: 74.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K006946
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, správca úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, týmto
oznamuje, všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ PROCHEMA s.r.o., so sídlom
Karpatská 41, 900 02 Modra, IČO: 34 133 721 prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške 66 251,37
EUR. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
boli prihlásené pohľadávky veriteľa zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom: 75.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K006947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kujovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1962
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Rastislav Kujovič, narodený 26.09.1962, trvale
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky:
- OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 v celkovej prihlásenej sume 5.621,84
€.
- PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752 v celkovej prihlásenej sume
627,49 €.

V Bratislave, dňa 23.03.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K006948
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, správca úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, týmto
oznamuje, všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky, ktorou si veriteľ AGRO Divízia s.r.o. Selice, so sídlom Sovietskej armády 431, 925
72 Selice, IČO: 36 546 712 prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej výške 177 017,40 EUR. V súlade s ust.
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená
pohľadávka veriteľa zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom: 76.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K006949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jiří Pěč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6337/14, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 23/2016 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 23/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:

Návrh konečného rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4K 23/2016-27 zo dňa 18.05.2016, zverejneným v OV 101/2016,
pod č. K012403 zo dňa 26.05.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Ing. Jiří Pěč, nar. 12.10.1984, IČO:
45 619 352, Tatranská 6337/14, 974 11 Banská Bystrica, a do funkcie správcu úpadcu súd ustanovil Mgr.
Slavomíra Jančiara, správcu so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Správca v OV 249/2016, vydanom dňa 29.12.2016 pod K029464, v súlade s ust. § 96, ods. 2) ZKR oznámil
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo mali byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Žiadna z oprávnených osôb do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nenamietla u správcu poradie
pohľadávok proti podstate.
Do konkurzného konania boli prihlásené iba nezabezpečené pohľadávky. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k
úplnému speňaženiu majetku zapísaného do súpisu, neexistujú spory o určení pohľadávok a ani spory, ktorými
môže byt dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca pripravil pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh
výťažku podľa ust. § 101 ZKR.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušnému orgánu v zmysle ust. § 82, ods.
2, písm. a) ZKR v spojení s § 107, ods. 2 ZKR,
predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
súdu:
-

preddavok na činnosť správcu uhradený úpadcom a zaslaný správcovi zo strany konkurzného
663,88 €
finančná hotovosť úpadcu uhradená do konkurzu:

odkupná
hodnota
v Allianz - Slovenskej poisťovni a.s.:
výťažok
vedeného na úpadcu:

investičného

získaný

zo

1.700,- €
životného

zastaveného

poistenia
9,53 €
exekučného
2.235,- €

-

zostatok finančných prostriedkov z účtov úpadcu

-

odmena úpadcu zo spoločnosti GOLDEN PLAY, s.r.o., Banská Bystrica,

na
základe
Zmluvy
máj až december 2016

o

výkone

Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením:

funkcie

úpadcu
konania,
45,21 €

konateľa
80,- €

za

4.733,62 €
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Pohľadávky proti všeobecnej konkurznej podstate podľa ust. § 87 ZKR:
03.11.2016):
-

Priznaná odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov (zverejnené v OV 211/2016 dňa
2.323,57 €
Odmena správcu konkurznej podstaty po 1. schôdzi konkurzných veriteľov
(§ 17, ods. 2 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.):

118,49 €

-

Cestovné výdavky správcu:

11,60 €

-

Hotové administratívne výdavky správcu:

46,10 €

-

Poštovné výdavky:

50,50 €

Bankové poplatky za vedenie účtu založeného v konkurznom konaní (za obdobie 5/2016 až
2/2017):
68,69 €
-

Súdny poplatok za konkurzné konanie v zmysle Zák. č. 71/1992 Zb.:

9,- €

Budúce výdavky za vedenie účtu založeného v konkurznom konaní, za zrušenie účtu v banke
a náklady spojené s prevodom finančných prostriedkov veriteľom:
45,- €
-

Budúce poštovné výdavky spojené s konkurzným konaním:

Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate:

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

32,- €

2.704,95 €

2.028,67 €

(4.733,62 € (celkový príjem do všeobecnej konkurznej podstaty) – 2.704,95 € (pohľadávky proti všeobecnej
podstate) = 2.028,67 €)

Vzhľadom na skutočnosť, že suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 2.028,67
€, v zmysle konečného rozvrhu výťažku budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne nasledovne:

Por. č. 1: Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 974 05 Banská Bystrica, SR, IČO: 36 352 802 pohľadávka vo výške 1.467,99 € – suma určená na uspokojenie: 60,90 €

Por. č. 2: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SR, IČO: 35 942 436 –
pohľadávka vo výške 5.752,75 € – suma určená na uspokojenie:
238,65 €

Por. č. 3: Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica 1, SR, IČO: 00 166
375
–
pohľadávka
vo
výške
5.000,€
–
suma
určená
na
uspokojenie:
207,43 €

Por. č. 4: Kofola a.s., súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, SR, IČO: 36 319 198 – pohľadávka vo výške 1.500,- € –
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Por. č. 4: Kofola a.s., súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, SR, IČO: 36 319 198 – pohľadávka vo výške 1.500,- € –
suma
určená
na
uspokojenie:
62,23
€
Por. č. 5: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, SR –
pohľadávka vo výške 7.295,98 € – suma určená na uspokojenie:
302,68 €

Por. č. 6: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, SR, IČO: 30
807 484 – pohľadávka vo výške 21.566,36 € – suma určená na uspokojenie:
894,69 €

Por. č. 7: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava 821 08, SR, IČO: 36 284 831 – pohľadávka
vo
výške
1.022,83
€
–
suma
určená
na
uspokojenie:
42,43
€
Por. č. 8: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, SR, IČO: 35 937 874 –
pohľadávka vo výške 4.851,09 € – suma určená na uspokojenie: 201,25€

Por. č. 9: Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/ C, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 00 602 311 – pohľadávka vo
výške 443,80 € – suma určená na uspokojenie:
18,41 €

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené nezabezpečené pohľadávky nebudú vzhľadom na výšku výťažku v konkurze
uspokojené v celej výške, s poukazom na ust. § 95, ods. 2, 3 ZKR nie je v konkurze uspokojená pohľadávka veriteľa
- Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/ C, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 00 602 311, vo výške 502,20 €, ktorá
predstavuje zmluvnú pokutu, a to ani len čiastočne.
V zmysle ust. § 101 ZKR Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35
937 874, ako zástupcovi veriteľov úpadcu, správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov majetku úpadcu: Ing. Jiří Pěč, nar. 12.10.1984, IČO: 45 619 352, Tatranská
6337/14, 974 11 Banská Bystrica, a určuje na schválenie konečného rozvrhu výťažku lehotu 16 dní.

K006950
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, správca úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, týmto
oznamuje, všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky, ktorou si veriteľ Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo, so sídlom 675 32
Třebelovice 2, IČO: 001 40 422 prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej výške 1 046 113,68 Kč, t.j.
38 693,36 EUR. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov bola prihlásená pohľadávka veriteľa zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom: 77.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K006951
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, správca úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, týmto
oznamuje, všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky, ktorou si veriteľ O R A G R O spol. s r.o., so sídlom 029 62 Oravské Veselé 374,
IČO: 31 570 054 prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej výške 3 531,40 EUR. V súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka
veriteľa zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom: 78.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K006952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty
Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky: byt č. 65, 2. poschodie, vchod: J na ul. Hurbanova 208/64 v Čadci, v bytovom dome
súpisné číslo: 208 postavenom na pozemku parc. reg. C-KN č. 3291/50 o výmere 561 m2 zastavané plochy
a nádvoria, podiel na spoločných zariadeniach, na príslušenstve bytového domu a podiel k pozemku
6075/405864-in, štát: SR, obec: ČADCA, katastrálne územie: ČADCA, list vlastníctva č. 4660, spoluvlastnícky podiel
1/1
Deň vylúčenia: 04.03.2017
Dôvod vylúčenia: Tretia osoba Martina Kaličáková, rod. Kobzíková, nar. 27.11.1977, Hurbanova 208/64, 022 04
Čadca, zaplatila dňa 20.02.2017 k rukám správcu na účet podstaty sumu podľa vyčíslenia pohľadávky
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. zo dňa 09.02.2017 vo výške 40 646,45 €
Žilina 24.03.2017
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K006953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

sp. zn. 31K/58/2014
Druh podania: Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota

Popis súpisovej zložky: Všeobecné emisné kvóty (EUA) pridelené Úpadcovi, podľa stavu na účte emisných
kvót Úpadcu v registri Únie, číslo účtu: EU-100-5020219-0-14 (SK)

Množstvo emisných kvót: 14.301 EUA
Súpisová hodnota: 70.789,95 Eur
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., správca úpadcu
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