Obchodný vestník 66/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.04.2017

K007422
Spisová značka: 6K/63/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: - dlžníka: Skyhawk s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08
Bratislava, IČO: 36 207 390, právne zastúpený: PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., so sídlom Kmeťova 24, 040
01 Košice, IČO: 36 860 930, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Skyhawk s.r.o., so sídlom
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36 207 390
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Skyhawk s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36 207
390.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Mgr. Viera Fraňová, so sídlom kancelárie Holubyho 16, 902 01
Pezinok, zn. správcu: S1260.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
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7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, 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
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 28.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007423
Spisová značka: 6K/68/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENERGY SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 137 351, v mene ktorého koná likvidátor: BBLegal s.r.o., so sídlom
Páričkova 11, 821 08 Bratislava, IČO: 47 247 614, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ENERGY
SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 137 351
rozhodol

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: ENERGY SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom Karadžičova
8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 137 351, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007424
Spisová značka: 8K/17/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická
49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická 49, 820 06 Bratislava,
IČO: 31 361 374, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 27.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007425
Spisová značka: 4K/60/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7,
811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 247 924, v mene ktorého koná likvidátor: Susanne Anhorn, nar. 26.09.1983,
bytom Cintorínska 2356/13, 811 08 Bratislava, právne zast. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., so sídlom
kancelárie Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 905 832, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 247 924,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 247 924, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
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 29.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007426
Spisová značka: 4K/11/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CONTROL.ING, s.r.o., Gozovská 80/42, Lozorno 900
55, IČO: 44 878 168, právne zast. Rubikon Legal, s.r.o., so sídlom kancelárie Štefániková 33, 81105 Bratislava Staré Mesto, IČO: 47 253 185, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CONTROL.ING, s.r.o.,
Gozovská 80/42, Lozorno 900 55, IČO: 44 878 168,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: CONTROL.ING, s.r.o., Gozovská 80/42, Lozorno 900 55, IČO: 44 878
168.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
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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c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy,
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dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007427
Spisová značka: 4K/74/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bartolo s.r.o., so sídlom Stromová 13, 831 01
Bratislava, IČO: 46 725 725, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom
kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bartolo s.r.o., so
sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46 725 725,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bartolo s.r.o., so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46
725 725, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
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 27.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007428
Spisová značka: 4K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka
74, 821 08 Bratislava, právne zast.: SHM PARTNERS s.r.o., Svätoplukova 2, 841 02 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka 74, 821 08
Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom: Stromová 13, 831 01 Bratislava,
zn. správcu: S405.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi
povinnosť
vypracovať
a predložiť
súdu
v lehote
od ustanovenia
do funkcie
podrobnú
Vydáva Ministerstvo
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Slovenskej
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podľa
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200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a ozisťovania
zmene a doplnení
niektorých zákonov
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webovom
sídle: www.justice.gov.sk
písomnú správu o stave
a zabezpečovania
majetku
úpadcu
a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do5funkcie 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

Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Obchodný vestník 66/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.04.2017
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník
stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

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

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
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podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada.
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veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23.
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 ( § 166 ods. 2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na
povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2017
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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Obchodný vestník 66/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.04.2017

JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007429
Spisová značka: 8K/3/2015
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/3/2015
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: MIRABEL, spol. s.r.o., so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31
679 099, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTTTAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO:
46 264 28, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Eva Krchňavá, so sídlom Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská
Bystrica
nariaďuje pojednávanie
na deň 15.05.2017
o 13:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 59 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: OTTTAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 264 28, zastúpený Advokátskou
kanceláriou JUDr. Eva Krchňavá, so sídlom Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica
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)
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

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
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preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)

zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
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mohla
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§ 18304.04.2017
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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
V Bratislave, dňa 22.03.2017

JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: B.Böhmová
e-mail: brigita.bohmova@justice.sk <mailto:lenka.hargasova@justice.sk>
telefón: 02/888 11 450
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007430
Spisová značka: 8K/3/2015
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: MIRABEL, spol. s.r.o., so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31
679 099, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTTTAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO:
46 264 28, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Eva Krchňavá, so sídlom Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská
Bystrica
súd nariadil pojednávanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

na deň: 15.05.2017 a o zmene a doplnení niektorých zákonovona13:00
hod.
svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTTTAVA s. r. o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO:
46 264 28, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Eva Krchňavá, so sídlom Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská
Bystrica
Obchodný
vestník 66/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.04.2017
súd nariadil pojednávanie
na deň: 15.05.2017
------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

o 13:00

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: MIRABEL, spol. s.r.o., so sídlom Levočská 29, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa

V Bratislave dňa: 22.03.2017
Katarína Bartalská
sudca

JUDr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007431
Spisová značka: 2R/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Kristína Alakšová, s miestom podnikania 974 11
Banská Bystrica, Ďumbierska 4006/22, IČO: 43 712 070, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie z a s t a v u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý účastník
reštrukturalizačného konania. Odvolanie je možné podať v lehote 15
dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané, datované a musí byť uvedená spisová značka tohto konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
c) rozhodoval vylúčenýa sudca
nesprávne
obsadený
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d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
10 na zistenie rozhodujúcich skutočností,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

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).
Obchodný vestník 66/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.04.2017
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej.
Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci.
Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007432
Spisová značka: 2K/18/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka TV TIP a.s. „v likvidácii“, so sídlom 974 01
Banská Bystrica, Skuteckého 30, IČO: 35 728 426, zast. likvidátorom JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, 976 31
Vlkanová, Továrenská 46, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - TV TIP a.s. „v likvidácii“, so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Skuteckého 30, IČO: 35 728 426
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007433
Spisová značka: 4R/3/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Start Management s.r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 46 863 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka
č.: 84749/B, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka Start Management s.r.o., so sídlom Horná 70/13, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 46 863 923.
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
Banská Bystrica a to písomne v dvoch vyhoveniach. (§ 196 ZKR v spojení s ust. § 357 písm. a) CSP)
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).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
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ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007434
Spisová značka: 4R/4/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa F & F Trading s.r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 45 720 134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.:
67581/B, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka F & F Trading s.r.o., so sídlom Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 45 720 134.
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
Banská Bystrica a to písomne v dvoch vyhoveniach. (§ 196 ZKR v spojení s ust. § 357 písm. a) CSP)
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).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007435
Spisová značka: 1K/92/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Richard Horváth,
nar. 16.02.1973, bytom Čeláre 93, 991 22 Čeláre, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, značka správcu
S546 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 04.04.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007436
Spisová značka: 4K/14/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
4K/14/2017
vo veci
navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420
proti
dlžníkovi: MVDr. Karol Tomík, nar. 04. 11. 1947, bytom Cerovo 221, 962 52 Cerovo
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 29. mája 2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007437
Spisová značka: 4K/14/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/14/2017
vo veci
navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420
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: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420
a ním označeného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, Inšpektorát práce Banská Bystrica, so sídlom Partizánska
cesta 276/98, 974 01 Banská Bystrica a Premium Consulting EU, s.r.o., so sídlom Hadovská cesta 870/, 945 01
Komárno, IČO: 48 231 657
proti
dlžníkovi: MVDr. Karol Tomík, nar. 04. 11. 1947, bytom Cerovo 221, 962 52 Cerovo
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 29. mája 2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MVDr. Karol
Tomík, nar. 04. 11. 1947, bytom Cerovo 221, 962 52 Cerovo, a to:
veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, Sociálna poisťovňa, ul.
29. augusta 8, 813 63 Bratislava, Inšpektorát práce Banská Bystrica, so sídlom Partizánska cesta 276/98, 974 01
Banská Bystrica a Premium Consulting EU, s.r.o., so sídlom Hadovská cesta 870/, 945 01 Komárno, IČO: 48 231 657
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007438
Spisová značka: 4K/17/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa MUDr. Andrea Obertová, nar. 01. 10. 1971, bytom
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka MUDr. Andrea Obertová, nar. 01. 10. 1971, bytom
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t aMinisterstvo
n o v u j espravodlivosti
do funkcieSlovenskej
správcu konkurznej
podstaty
Reštrukturalizácie
a konkurzy RS,
Vydáva
republiky podľa
zákona č.spoločnosť
200/2011 Z. z.
o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
v.o.s., so sídlom kancelárie
Hlavné
námestie
13, 979
01 Rimavská
Sobota,sídle:
IČO:www.justice.gov.sk
47 236 108, značka správcu S1577.
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IV.
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,
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Andrea Obertová, nar. 01. Deň
10. 1971,
bytom
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Konkurzy
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04.04.2017
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS,
v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108, značka správcu S1577.
IV.
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 č. 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
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
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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 (§ 52 ods. 2 CSP).
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 28.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007439
Spisová značka: 2R/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 70/13, IČO: 34 116 681, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu a
na nahradenie súhlasu skupiny súdom, takto
rozhodol
I Nahrádza súhlas skupiny veriteľov č. 1 - zabezpečený veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica a
skupiny veriteľov č. 6 - ostatní nezabezpečení veritelia s reštrukturalizačným plánom, o ktorom hlasovala
schvaľovacia schôdza dňa 02. 03. 2017.
II P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom 974 01
Banská Bystrica, Horná 70/13, IČO: 34 116 681, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 02. 03. 2017, ktorý
tvorí prílohu tohto uznesenia.
III U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Horná 70/13, IČO: 34 116 681
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007440
Spisová značka: 4K/16/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Štefan Belička, nar. 08. 11. 1962, bytom Špania Dolina
132, 974 01 Špania Dolina, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Štefan Belička, nar. 08. 11. 1962, bytom Špania Dolina
132, 974 01 Špania Dolina.
II.

O t v á r a malý konkurz.
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IV.
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,

I.
V y h l66/2017
a s u j e konkurz na majetok
dlžníkaa Štefan
Belička, nar. 08. 11. 1962, Deň
bytom
Špania 04.04.2017
Dolina
Obchodný vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
vydania:
132, 974 01 Špania Dolina.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť RESKON, k.s., so sídlom
kancelárie Ul. Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, značka správcu S1826.
IV.
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 č. 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
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
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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 (§ 52 ods. 2 CSP).
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 28.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007441
Spisová značka: 4K/22/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom Mestská
záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 29113/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom Mestská záhrada 5321,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007442
Spisová značka: 4K/15/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Iveta Hermáneková, nar. 13. 06. 1963,
bytom Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 50 556 533, značka správcu S1830 do funkcie predbežného správcu dlžníka Iveta Hermáneková, nar. 13. 06.
1963, bytom Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007443
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so
sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15191/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa V Z O R výrobné družstvo Zvolen, so sídlom Lihoveckého 1805, 960 22 Zvolen, IČO: 00 168
238, doručené správcovi dňa 28. 02. 2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku pod por č. 1. v celkovej sume 1.020,07
EUR, pohľadávku pod por č. 2. v celkovej sume 576,00 EUR, pohľadávku pod por č. 3. v celkovej sume 144,48 EUR,
pohľadávku pod por č. 4. v celkovej sume 111,92 EUR, pohľadávku pod por č. 5. v celkovej sume 576,00 EUR,
pohľadávku pod por č. 6. v celkovej sume 322,50 EUR, pohľadávku pod por č. 7. v celkovej sume 322,50,
pohľadávku bez por. č. označenú ako Platobný rozkaz č. k. 14Cb/47/2016, práv. 1.2.2017, OS Zvolen v celkovej
sume 3.073,47 EUR, pohľadávku pod por č. 8. v celkovej sume 576,00 EUR, pohľadávku pod por č. 9. v celkovej
sume 963,00 EUR, pohľadávku pod por č. 10. v celkovej sume 412,80 EUR, pohľadávku pod por č. 11. v celkovej
sume 296,70 EUR, pohľadávku pod por č. 12. v celkovej sume 576,00 EUR
a pohľadávku pod por č.
13. v celkovej sume 576,00 EUR sa ako na súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok p r i h l i a d a
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007444
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so
sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15191/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa TrigoTech, s.r.o., so sídlom Koniarekova 19, Trnava, IČO: 47 164 981, doručené správcovi dňa
30. 01. 2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v celkovej sume 100,44 Eur sa ako na prihlášku pohľadávky n e p r i h
liada
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007445
Spisová značka: 26K/10/2016
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: LYCON CONSULTING, s.r.o., so sídlom Žižkova 6, 040 01 Košice, IČO: 36
586 081 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 37 až 66.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 28.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007446
Spisová značka: 26K/75/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: DUKAT PLUS, s.r.o., so sídlom Učňovská 6, 040 15 Košice, IČO: 36
743 577 uznesením sp. zn. 26K/75/2015-115 zo dňa 14.02.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007447
Spisová značka: 26K/46/2014

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: AC-METAL s.r.o., so sídlom Hnilecká 19, 056 01 Gelnica, IČO: 36 449
776 uznesením sp. zn. 26K/46/2014-637 zo dňa 16.02.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 28.3.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, sudca
K007448
Spisová značka: 26K/77/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok: RESUSTIC - ZEMPLÍN
s.r.o., so sídlom: Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 592 269 uznesením zo dňa 26.01.2017 sp.
zn. 26K/77/2014-787 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom:
Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto konkurzného veriteľa Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2017.

Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K007449
Spisová značka: 31K/22/2013

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Červený, narodený: 28.09.1958, trvale
bytom: Pokroku č. 6, 040 11 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1283 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 493,51 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 493,51 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D18 - 63/2013 správcovi podstaty, JUDr. Ondrej Gajdošech,
so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283 na účet č. SK16 0900 0000 0051 2521 8882,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 29.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007450
Spisová značka: 30K/6/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: MAVUNO s.r.o., so sídlom Panská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47
250 402 proti dlžníkovi: Webira, s.r.o., so sídlom Alžbetina 665/30,040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO:
46 606 068 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Webira, s.r.o., so sídlom Alžbetina 665/30,040 01 Košice mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 606 068.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007451
Spisová značka: 31K/1/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda 39, 040 01 Košice, IČO: 36 600 881 o návrhu
navrhovateľa: Novitech Partner s.r.o., so sídlom: Moyzesova 58, 040 01 Košice, IČO: 36 203 360, práv. zastúpený:
JUDr. Beáta Pitoráková - advokátka, o pristúpení do konkurzného konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e veriteľovi: Novitech Partner s.r.o., so sídlom: Moyzesova 58, 040 01 Košice, IČO: 36 203
360 pristúpiť do konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda
39, 040 01 Košice, IČO: 36 600 881, na strane navrhovateľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007452
Spisová značka: 1K/66/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Šoltýs, nar.
21.10.1978, bytom 093 01 Vranov nad Topľou, korešpondenčná adresa: Majerovce 17, 094 09 Sedliská, správcom
ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, o žiadosti správcu na uloženie
záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 200/2015 dňa 19.10.2015 pod položkou K022645, a to
Vydáva- Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
o Obchodnom
hnuteľný majetok
diaľkový autobus
III. Triedy,
TEČ:
VT-312AT,
značky
Karosa Z.
LCz. 735,
1011/-/,vestníku
VIN:
a odruh
zmene
a doplnení
niektorých
zákonov na vsvojom
webovom
www.justice.gov.sk
TMKL73540LM027931,
karosérie
CQ
jednopodlažná,
premávke
od sídle:
6.12.2013,
kategória vozidla M3, celková
hmotnosť 14700, bielej farby, cena odhadom 800 Eur nasledujúcim
spôsobom:
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Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 200/2015 dňa 19.10.2015 pod položkou K022645, a to
hnuteľný majetok - diaľkový autobus III. Triedy, TEČ: VT-312AT, značky Karosa LC 735, 1011/-/, VIN:
TMKL73540LM027931, druh karosérie CQ jednopodlažná, v premávke od 6.12.2013, kategória vozidla M3, celková
hmotnosť 14700, bielej farby, cena odhadom 800 Eur nasledujúcim spôsobom:
a)
správca uskutoční speňaženie predmetného hnuteľného majetku v ponukovom konaní zverejnením v
Obchodnom vestníku, kde uvedie predmet ponukového konania a jeho cenu,
b)
na predkladanie ponúk určí lehotu 15 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky budú adresované na adresu správcu v zalepenej obálke, ktorá sa označí
„Neotvárať - ponuka“,
c)
v ponuke záujemca uvedie predmet kúpy a výšku ponúkanej ceny. Ďalej uvedie svoje identifikačné
údaje - v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko a výpis z príslušného
registra, pripojí doklad o zaplatení zálohy vo výške 30 % z ponúkanej ceny. V prípade, že je platiteľom DPH označí v
ponuke aj svoje IČ DPH,
d)
správca vyhodnotí predložené ponuky do 7 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponúk a s úspešným
záujemcom uzavrie kúpnu zmluvu v lehote 10 dní. Neúspešnému záujemcovi vráti zaplatenú zálohu do 7 dní od
vyhodnotenia ponúk,
e)
v prvom ponukovom kole kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá musí byt'
najmenej vo výške súpisovej hodnoty predmetu ponuky,
f)
v prípade, že prvé kolo bude neúspešné, správca bude ponukové konanie opakovať a v opakovanom
ponukovom konaní zníži najnižšiu ponúkanú cenu o 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponuky,
g)
podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja, zároveň záujemcom
poskytne informácie tykajúce sa ohliadky predmetu predaja, ako aj podmienky dojednania zmluvnej pokuty, v
prípade, že úspešný záujemca odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov na jeho strane.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007453
Spisová značka: 1K/66/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Šoltýs, nar.
21.10.1978, bytom 093 01 Vranov nad Topľou, korešpondenčná adresa: Majerovce 17, 094 09 Sedliská, správcom
ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
takto
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: Radoslav Šoltýs, nar. 21.10.1978, bytom 093 01 Vranov nad Topľou, korešpondenčná adresa: Majerovce
17, 094 09 Sedliská na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 v celkovej výške 18.132,61 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 28.3.2017
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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K007454
Spisová značka: 2K/51/2016
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RANDOB s.r.o., so sídlom Vajanského 2443/15, 069 01
Snina, IČO: 47 331 917, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, uznesením č. k. 2K/51/2016-48 zo dňa
02 03 2017
z a s t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka RANDOB s.r.o., so sídlom
Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, IČO: 47 331 917.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2017.
Okresný súd Prešov dňa 29.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007455
Spisová značka: 1K/80/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Veliká, nar.
11.08.1975, bytom Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo,
PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
uznesením 1K/80/2014-124 zo dňa 28.2.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Zuzana Veliká, nar.
11.08.1975, bytom Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2017

Okresný súd Prešov dňa 29.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007456
Spisová značka: 40K/46/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Halan, nar. 31.07.1982, trvale
bytom Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpenej pohľadávky vo výške 113,36 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 3/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
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 28.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007457
Spisová značka: 40K/35/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BONAS Slovakia, s. r. o. v konkurze
so sídlom M. R. Štefánika 88, 911 01 Trenčín, IČO 36 316 644, ktorého správcom je Mgr. Peter Plško so sídlom
kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania / resp.
potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
I. Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 212 231,81 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod
č. 14/S-1 až 14/S-139.
II. Potvrdzuje sa prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Colný úrad
Trenčín so sídlom Partizánska 1, 911 01 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 66,38 eura, ktorá je vedená v
zozname pohľadávok pod č. 15/S-1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007458
Spisová značka: 40K/17/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Miloňová, nar. 20.07.1970, trvale
bytom Červené Kopanice 512/9, 914 51 Trenčianske Teplice, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so
sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 84 529,75 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 4/S/3 a 4/S/4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
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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náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007459
Spisová značka: 38K/60/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš Pavlovič, nar. 04.08.1983,
trvale bytom Škultétyho 2072/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom
kancelárie M.R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 331,89 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 1/1 a 1/2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne(odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľdomáha (odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 29.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007460
Spisová značka: 38K/27/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť T Print+, s. r. o.
so sídlom Bernolákova 652/32, 914 41 Nemšová, IČO 36 855 766, ktorého správcom je Mgr. Janette Adamcová so
sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 1 068,73 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 234/4 až 237/4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne(odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľdomáha (odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. 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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Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007461
Spisová značka: 38K/56/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MOKAROMA, s.
r. o. v konkurze so sídlom Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585, uznaný
za malý, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1427, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 4 979,07 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.2 až 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 29.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007462
Spisová značka: 4K/1/2017
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 4K/1/2017
vo veci navrhovateľa - veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
dlžník :
Július Franček, nar. 12.11. 1974, bytom Oslobodenia 882, 028 01 Trstená
Okresný súd Žilina z r u š u j e termín pojednávania, ktorý bol vytýčený na deň
11.4. 2017 o 09.00 hod na Okresnom súde Žilina.
V Žiline, 29.3. 2017

Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Okresný súd Žilina dňa 29.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007463
Spisová značka: 1K/9/2016
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákona
č. 200/2011
Z. z.Vitos,
o Obchodnom
vestníku Hollého
Okresný súd Vydáva
Žilina vMinisterstvo
právnej veci
vyhláseného
konkurzu
napodľa
majetok
úpadcu:
Ondrej
nar. 13.5.1974,
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle: so
www.justice.gov.sk
646/14, 010 01 Žilina, zastúpeného:
JUDr.
Václavom
Jaroščiakom,
advokátom
sídlom M. Rázusa 14, 010 01
Žilina, správcom ktorého je: Ing. Peter Veselovský, so sídlom
27 kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok, v časti
o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ondrej Vitos, nar. 13.5.1974, Hollého
646/14, 010 01 Žilina, zastúpeného: JUDr. Václavom Jaroščiakom, advokátom so sídlom M. Rázusa 14, 010 01
Žilina, správcom ktorého je: Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok, v časti
o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, Žilina, vo výške 24.653,14 €, zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 11-61, na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Slovenskej republike - Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 29.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007464
Spisová značka: 1K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tibor Sabo, nar. 25.8.1986, bytom 013
25 Stráňavy 146, správcom ktorého je: Crossdefault Management Group, k.s., IČO: 45 462 801, so sídlom
kancelárie: D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup
do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42
499 500, v časti pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom 5 vo výške 150,23 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 29.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007465
Spisová značka: 6K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Heľo, nar. 11.08.1968, bytom Dolný
Vadičov č. 1, Vydáva
023 45Ministerstvo
Horný Vadičov,
právne
zastúpený:
Mgr.
Dr. zákona
Anton č.Kušnír,
soZ.sídlom
kancelárie
Jána Reka 13,
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
010 01 Žilina, správcom
JUDr.niektorých
Ivan Fiačan,
PhD.,
so sídlom
kancelárie
M. Pišúta 936/16, 031 01
a oktorého
zmene a je:
doplnení
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Liptovský Mikuláš, takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Heľo, nar. 11.08.1968, bytom Dolný
Vadičov č. 1, 023 45 Horný Vadičov, právne zastúpený: Mgr. Dr. Anton Kušnír, so sídlom kancelárie Jána Reka 13,
010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01
Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol

Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur na účet
správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
24.11.2016, vedený pod položkou registra 161/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.Proti uzneseniu súdu prvej
inštancie vydaného súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná,
súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 29.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K007466
Spisová značka: 2K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Greschner, nar. 7.6.1981,
Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, ktorého správcom je: Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, IČO: 45 393 486, takto

rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 122,70 eur, ktoré sú v konečnom zozname
pohľadávok vedené pod číslom 10-12, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007467
Spisová značka: 2K/30/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNISTAV HSV spol. s r.o., so sídlom
031 04 Veterná Poruba 134, IČO: 36 172 669, ktorého správcom je: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom kancelárie
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 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 236,06 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 13.
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 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007468
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Krutošík, nar. 14.10.1974,
bytom M.R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, 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 353,56 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2/S/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 28.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K007469
Spisová značka: 2K/21/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951, bytom
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 27, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky
vo výške 97,76 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6. - 9.
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 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007470
Spisová značka: 4K/15/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Piatka, nar. 24.7.1973, bytom
Bodice 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 25.10.2013 podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Piatka OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s miestom podnikania Bodice 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpeného: JUDr.
Ľuboš Racko, PhD., so sídlom Námestie osloboditeľov 23, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: Mgr.
Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávky veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 2.365,02 eur, ktorá je v konečnom zozname
pohľadávok vedená pod číslom 8, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 29.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007471
Spisová značka: 4K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Hovorič, nar. 22.7.1986, bytom
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, do 19.2.2016 podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Hovorič, s miestom podnikania Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice, Diviaky, IČO: 44 847 050, správcom
ktorého je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávky veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 1.068,27 eur, ktorá je v konečnom zozname
pohľadávok vedená pod číslom 12, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 29.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007472
Spisová značka: 5K/5/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Kosa, nar. 10.09.1970, trvale
bytom: Plavisko 87, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie:
Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávky veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 40,90 eur, ktorá je v konečnom zozname
pohľadávok vedená pod číslom 5, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
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.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
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uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007473
Spisová značka: 5K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Darina Schmidtová, nar.
19.09.1971, bytom Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín (do 31.10.2006 podnikajúca pod obchodným menom:
Ing. Darina Schmidtová, s miestom podnikania: Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35077590), správcom
ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, 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 vo
výške 15.653,94 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
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.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, 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

33

Obchodný vestník 66/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.04.2017

K007474
Spisová značka: 5K/13/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Harcek, nar. 31.03.1961, bytom:
023 36 Radoľa 337 (do 01.08.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Harcek, s miestom podnikania:
Jesenského 2241, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 10844023), správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, PhD.,
so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, 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 vo
výške 44.006,72 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 44-88.
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.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007475
Spisová značka: 5K/14/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FROLINA, s.r.o., so sídlom: Medvedzie
154/24, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36409456, právne zastúpeného advokátom: JUDr. Miroslav Bachynec, 027 42 Podbiel
177, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, 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 vo
výške 34.897,50 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3/S/1,2,3,4.
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.

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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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.
Obchodný
vestník 66/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.04.2017
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.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007476
Spisová značka: 3K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Anna Hanuliaková, nar. 27.7.1984,
bytom Jaseňová 3216,/11, 010 07 Žilina, správcom ktorého je BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19,
010 01 Žilina, IČO: 44 434 774, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007477
Spisová značka: 3K/5/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Anna Hanuliaková, nar. 27.7.1984,
bytom Jaseňová 3216,/11, 010 07 Žilina, správcom ktorého je BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19,
010 01 Žilina, IČO: 44 434 774, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 22.2.2017 a
vedeného pod položkou registra 15, rok 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007478
Spisová značka: 4K/15/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Kučerík, nar. 28.8.1971,
bytom Nábrežná 3464/9, 038 61 Vrútky (do 25.1.2013 podnikajúci pod obchodným menom Branislav Kučerík ELEKTRONIK PLUS, s miestom podnikania Priehradka 4, 036 01 Martin, IČO: 17 851 467), správcom ktorého je:
Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 665
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 14.316,90 eur, ktoré sú v konečnom
zozname pohľadávok vedené pod číslom 270.-279., na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 29.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007479
Spisová značka: 6K/7/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alica Kyselová, nar. 24.09.1986, bytom
Chočská 1527/7, 026 01 Dolný Kubín, právne zastúpená advokátkou: JUDr. Ivica Firstová, Radlinského 1729, 026 01
Dolný Kubín, správcom ktorého je: Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie: Predmestská 8537/2B, 010 01
Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto

rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Alica Kyselová, nar. 24.09.1986, bytom Chočská 1527/7, 026 01
Dolný Kubín, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007480
Spisová značka: 6K/4/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Hlušák, nar. 04.01.1988, bytom
Hraničiarov 1200/14, 028 01 Trstená, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie: Horné
Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36795364, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Michal Hlušák, nar. 04.01.1988, bytom Hraničiarov 1200/14, 028
01 Trstená, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
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uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 28.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007481
Spisová značka: 18R/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FERZASTAV SK, s.r.o., so sídlom
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, IČO: 36 775 703, správcom ktorého je: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, 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 33.373,90 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 34.
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 29.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K007482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kittlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/12/2017 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/12/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Zlatica Kittlerová, nar.
05.07.1972, bytom Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača., oznamujeme, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 6K/12/2017 zo dňa 20.3.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 60/2017 zo dňa 27.3.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Ing. Miroslav Kapolka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee in
bankruptcy, I would like to inform you that on the 23th March 2017 was published in the Commercial Bulletin No.
60/2017 the Declaration of Insolvency of Debtor Zlatica Kittlerová, born 05.07.1972, Dopravná 3121/4, 831 06
Bratislava – Rača, by the District Court Bratislava I, Case No. 6K/12/2017 and Ing. Miroslav Kapolka was
appointed as the trustee in bankruptcy.
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).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken 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 besatisfied 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).
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, 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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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
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as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K007483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu Peter Bartoník, nar. 8.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre,
ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22. júna 2016 (OV 125/2016 zo dňa 29. júna 2016)
týmto oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej
adresy Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Katarína Kubíková

K007484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D. I. F. Slovensko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rezedova 8, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 187 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/43/2015 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/43/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU
JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu 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, ustanovený
uznesením Okresného súdu Bratislava zo dňa 30. novembra 2016 (OV 234/2016 zo dňa 7. decembra 2016), týmto
oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
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oznamujem, že od dátumu 1.4.2017 dochádza k zmene sídla konkurzného správcu, a to z doterajšej adresy
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
JUDr. Katarína Kubíková

K007485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARCHITECH GROUP, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingová 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 564 052
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/84/2012/S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/84/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Michal Pohovej, správca
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
značka správcu: S1462
úpadca: ARCHITECH GROUP, a.s., so sídlom Grösslingová 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 564 052
Označenie dražobníka:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 36 583 936
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15388/V
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konateľom spoločnosti
Dátum konania dražby: 04. máj 2017
Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
Opakovanie dražby: 1. dražba
Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 7155 vedenom Okresným
úradom Pezinok – katastrálny odbor, pre obec: Svätý Jur, katastrálne územie: Svätý Jur, ako:
-

parcela registra „C“ č. 1454/22 vo výmere 11 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "predmet dražby").
Opis predmetu dražby: Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území v severovýchodnej okrajovej časti mesta
Svätý Jur, v rovnomennom katastrálnom území.. Predmetom ohodnotenia je jedno parkovacie miesto prislúchajúce
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Svätý Jur, v rovnomennom katastrálnom území.. Predmetom ohodnotenia je jedno parkovacie miesto prislúchajúce
v zmysle projektovaného zámeru k nehnuteľnosti na Cibickej ceste orientačné číslo 2. V bezprostrednej blízkosti sú
podobné parkovacie miesta. V blízkosti sa nachádzajú rodinné domy.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.
Opis stavu predmetu dražby: Pozemok parcelné číslo 1454/22 je zaradený v katastri nehnuteľnosti ako zastavané
plochy a nádvoria. Pozemok tvorí jedno parkovacie miesto, povrch je vydláždený zámkovou betónovou dlažbou.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY: bez zápisu
Časť „C“: ŤARCHY: bez zápisu
Iné údaje:

Bez zápisu

Poznámka:

Bez zápisu

Ohodnotenie predmetu dražby:
Číslo znaleckého posudku:
16/2017

Meno znalca:
Ing. Miroslav Tokár

Dátum vyhotovenia:
07.03.2017

Všeobecná cena odhadu:
1.270,00 €

Minimálne prihodenie: 200,00 €
Najnižšie podanie: 1.270,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 350,00 €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v SBERBANK
Slovensko, a.s., VS: 0232017.
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby
v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade
peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby
bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka
v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že
účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
Lehota na zloženie: do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi
dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej
úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia
dražby alebo od upustenia od dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216,
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najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216,
vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., VS: 0232017. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.
Účastník dražby: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.
z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:
Obhliadka 1: 24.04.2017 o 13.00 hod.
Obhliadka 2: 25.04.2017 o 10.00 hod.
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej
dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza
na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá
bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení
predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ivana Vagaš, notár so sídlom: Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a
vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a
dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ
alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním
s odovzdaním predmetu dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
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

44

Obchodný vestník 66/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.04.2017

vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
V Bratislave, dňa 30.03.2017.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K007486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F - Agro s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 70, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 532 048
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu F-Agro s.r.o., IČO:
46 532 048, so sídlom: Bulharská 70, 821 04 Bratislava, (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/20/2015, 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 prihláška pohľadávky veriteľa: D.A.S Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
IČO: 47 250 569, so sídlom: Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Úpadca uzatvoril s
D.A.S. poisťovňou právnej ochrany, a.s. dňa 28.08.2012 poistnú zmluvu č. 6010714. Predmetom tejto zmluvy bolo
poistenie právnej ochrany. Listom zo dňa 20.02.2015 veriteľ zaslal dlžníkovi oznámenie o zániku poistenia. Poistná
zmluva zanikla dňa 09.02.2015 pre nezaplatenie poistného. Celková prihlásená suma: 75,29 €, poradie: Iná
pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok

Mgr. Marek Piršel, správca

K007487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2017
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, adresa kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, správca úpadcu RUSSEL
EXPORT-IMPORT, s.r.o. so sídlom ul. Záhradnícka č. 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580 týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 30 (4. poschodie), 821 08
Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.30 do 14.30 hod. Termín je vhodné si vopred
dohodnúť na tel.: + 421 2 321 86 301 resp. e-mailom: jm.konkurzy@etp-mb.sk
JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca úpadcu

K007488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Informácia
Subject: Information

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: RUSSEL
EXPORT-IMPORT, s.r.o. so sídlom ul. Záhradnícka č. 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 78446/B (ďalej len „úpadca“) Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 4R/5/2016 zo dňa 20.03.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu. Konkurz sa považuje za
vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia
(doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje deň nasledujúci 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).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR). Prihláška
sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Ak si
takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie
právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata
v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti
podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
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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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). 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). 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 trustees
of the bankrupt RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o. so sídlom ul. Záhradnícka č. 15, 811 07 Bratislava, IČO:
44 092 580, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 78446/B
(hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I.
No. 4R/5/2016 dated 20.03. 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate. 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 ankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23
sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). 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). 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). 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). 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 stablishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The application must be lodged in the Euro currency. If the
application is not lodged in the Euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation
according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy proclamation by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim will be
determined by bankruptcy trustee with rofessional diligence (§ 29 sec. 5 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. in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
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accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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 Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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). This notice refers to the creditors who have their
domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the
European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. PaedDr. Jozef Malich
správca úpadcu
trustee of the bankrupt

K007489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, adresa kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, správca úpadcu RUSSEL
EXPORT-IMPORT, s.r.o. so sídlom ul. Záhradnícka č. 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580 (ďalej len
„úpadca),, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4R/5/2016, že
bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. ú. v tvare IBAN :
SK48 0900 000000 0634421237, SWIFT: GIBASKBA. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K007490
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.
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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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300
Spisová značka správcovského spisu:

3R/2/2016 S1169

Spisová značka súdneho spisu:

3R/2/2016

Deň konania – písomné hlasovanie:

24.03.2017

Prítomní:
-

Tatra banka, a.s. – písomné hlasovanie zo dňa 24.03.2017

-

LUKROM, spol. s r.o. – písomné hlasovanie zo dňa 24.03.2017

-

GAMEX TRADING, s.r.o. – písomné hlasovanie zo dňa 24.03.2017

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

Bod 1. programu: Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov možno za uznesenie veriteľského výboru hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko písomne hlasovali všetci traja členovia
veriteľského výboru.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca úpadcu listom zo dňa 21.03.2017.

Bod 2. programu: Voľba predsedu veriteľského výboru
Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930.

Hlasovanie:
Za: 3 hlasy

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 1: Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.

Bod 3. programu: Záver
Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 24.03.2017

_______________________________________
Tatra banka, a.s.
predseda veriteľského výboru
zast. Ing. Jana Jurášková
na základe Dohody o plnomocenstve
zo dňa 01.12.2015

Prílohy: Hlasovacie lístky – 3x

K007491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Cintula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 7, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/32/2016 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vypísaní prvého kola ponukového konania
JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Trnavská 27, 831 04 Bratislava,
zapísaná v zozname správcov pod č. S 1518 – správca úpadcu: Anton Cintula, nar. 30.05.1954, bytom Tallerova
7, 811 02 Bratislava, sp. zn.: 6K/32/2016, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa
28.03.2017, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu pozostávajúci z motorových vozidiel tvoriacich všeobecnú podstatu úpadcu, súpis ktorej bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 217/2016 zo dňa 11.11.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Motorové vozidlá tvoriace všeobecnú podstatu úpadcu, ktoré sú predmetom verejného ponukového konania sú
špecifikované nasledovne:
Majetková podstata ponukového konania - časť „A“
Osobné vozidlo ŠKODA FELICIA, druh: AA sedan, kategória M1, rok výroby: 12/1996, 50kW, VIN:
TMBEFF614V0458414, farba: modrá, druh paliva: BA95B, pohon jednej nápravy, stav tachometra:
359 058km, technický stav: korózia karosérie, vymenený tachometer.
Hodnota vozidla tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu zaradeného do majetkovej podstaty „A“ bola v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov stanovená pomocou kalkulačky hodnoty automobilov Inštitútu finančnej
politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej ako „kalkulačka hodnoty automobilov IFP MF SR“) na
spodnej hranici rozpätia vo výške 458 EUR (slovom: štyristopäťdesiatosem eur).
Majetková podstata ponukového konania – časť „B“
Osobné vozidlo ŠKODA FELICIA, druh: AA sedan, kategória M1, rok výroby: 1/1999, 40kW, VIN:
TMBEEF613X0156490, farba: biela, druh paliva: BA95B, pohon jednej nápravy, stav tachometra: 343 564 km,
technický stav: korózia karosérie, havarovaná – vymenená predná kapota a ľavá strana.
Hodnota vozidla tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu zaradeného do majetkovej podstaty „B“ bola v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov stanovená pomocou kalkulačky hodnoty automobilov IFP MF SR na spodnej
hranici rozpätia vo výške 583 EUR (slovom: päťstoosemdesiattri eur).

Podmienky predaja a cena:
Motorové vozidlá tvoriace všeobecnú podstatu úpadcu sa budú vo verejnom ponukovom konaní v súlade
s pokynom zástupcu veriteľov predávať jednotlivo ako dve samostatné majetkové časti, pričom najnižšie podanie
uskutočnené v ponukovom konaní v časti „A“ je 485 EUR a najnižšie podanie uskutočnené v ponukovom konaní
v časti „B“ je 583 EUR.
Správca ani úpadca nezodpovedajú za akékoľvek vady predávaných motorových vozidiel, ktoré sú speňažované
v stave v akom stoja a ležia.
Preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % ponuky na kúpnu cenu, musí každý záujemca zložiť na účet úpadcu
IBAN: SK85 1100 0000 0029 3213 7575 vedený v Tatra banka a.s. do 19.04.2017 do 23:59 hod. spolu
s označením platby „majetková podstata A“ alebo „majetková podstata B“. V prípade bezhotovostného prevodu
musí byť preddavok na kúpnu cenu v rovnakom termíne pripísaný na vyššie určený účet. Preddavok na kúpnu cenu
sa započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu. Kúpnu cenu nie je možné platiť šekom, takáto ponuka bude
správcom odmietnutá.
Ak záujemca nezloží preddavok na kúpnu cenu včas, alebo zloží preddavok na kúpnu cenu v sume nižšej ako je
100% sumy na spodnej hranici rozpätia stanoveného kalkulačkou hodnoty automobilov IFP MF SR, t.j. v prípade
majetkovej podstaty – časť „A“ vo výške najmenej 458 EUR a v prípade majetkovej podstaty – časť „B“ vo výške
najmenej 583 EUR, na takúto ponuku sa nebude prihliadať.
V prípade, ak záujemca zloží nižší preddavok na kúpnu cenu ako je ponúkaná kúpna cena uvedená v ponuke
záujemcu, má sa za to, že záujemca uplatnil ponuku v sume zloženého preddavku na kúpnu cenu.

Lehota na podanie ponuky:
Ponuky je potrebné podať do 20.04.2017 do 11:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Forma účasti záujemcu:
Záujemca
o
kúpu
musí
doručiť
ponuku
správcovi
konkurznej
podstaty
na
adresu:
JUDr. Michaela Voleková, správca so sídlom: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, správca úpadcu: Anton Cintula, nar.
30.05.1954, trvale bytom: Tallerova 7, 811 02 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“ s označením spisovej značky konkurzného konania: 6K/32/2016 a úpadcu: ANTON CINTULA.
Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude ponuka
odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená správcovi, nemožno dodatočne dopĺňať, meniť, ani ju nemožno
vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na každú z majetkových podstát, ktoré sú predmetom
ponukového konania. V prípade viacerých ponúk jedného účastníka podaných na tú istú majetkovú podstatu, sa
bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou kúpnou cenou.

Písomná ponuka musí obsahovať:
- vyjadrenie záujemcu, že kupuje majetkovú podstatu „A“ a/alebo „B“
- písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby
štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri a musí byť
opatrený odtlačkom pečiatky,
- v prípade právnickej osoby aj výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- písomný záväzok záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní po odsúhlasení výsledkov ponukového
konania zástupcom veriteľov uzavrie so správcom kúpnu zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky
práva k predmetu zmluvy,
- záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch,
- ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu tohto kola
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to z dôvodov
na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženého preddavku
na kúpnu cenu (zábezpeka). Tento písomný záväzok musí záujemca samostatne vlastnoručne podpísať,

- výpis z banky o zaplatení resp. potvrdenie o vložení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet úpadcu IBAN:
SK85 1100 0000 0029 3213 7575 vedený v Tatra banka a.s.,
- číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku kúpnej ceny.

Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
- dátum, kedy boli doručené,
- hodinu, kedy boli doručené,
- poradové číslo.

Otváranie obálok:
- otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu dňa 20.04.2017 o 13:00 hod.,
- o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhodnotenie:
- vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do nasledujúceho dňa odo dňa otvárania obálok,
- ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou za konkrétne motorové vozidlo
zaradené do príslušnej majetkovej podstaty ponukového konania, minimálne však vo výške 100% sumy určenej na
spodnej hranici rozpätia stanoveného kalkulačkou hodnoty automobilov IFP MF SR, ktorá bude zároveň spĺňať
všetky podmienky ponukového konania.
- v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na
prípadné doplnenie ponuky. Ak nebudú doručené podľa pokynov správcu doplňujúce ponuky, správca určí víťaza
žrebom,
- o výsledku ponukového konania správca informuje záujemcov písomne,
- v lehote 3 dní od odsúhlasenia výsledkov ponukového konania zástupcom veriteľov správca s víťazom verejného
ponukového konania uzavrie kúpnu zmluvu, ktorou prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu zmluvy. Správca
ostatným účastníkom oznámi výsledok verejného ponukového konania a neúspešným záujemcom do 7 pracovných
dní od vyhodnotenia vráti uhradený preddavok na ponúkanú kúpnu cenu, pričom im nevzniká nárok na úroky
pripísané bankou na správcovský účet.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca si vyhradzuje
právo so súhlasom zástupcu veriteľov odmietnuť akúkoľvek ponuku.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K007492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dobeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5052/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1961
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/52/2015 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/52/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 2
iná majetková hodnota
suma
IBAN
mena
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
hodnota zapisovaného majetku v EUR
deň zapísania majetku
dôvod zapísania majetku
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

218,72 EUR
SK80 0900 0000 0051 1923 5934
EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.
1/1
218,72 EUR
02.01.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážka z invalidného dôchodku úpadcu
-
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Súpisová zložka majetku č. 3
iná majetková hodnota
popis
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
IBAN
SK80 0900 0000 0051 1923 5934
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Slovenská sporiteľňa, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v
323,29 EUR
EUR
deň zapísania majetku
12.01.2017
V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
dôvod zapísania majetku
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
deň vylúčenia majetku zo súpisu dôvod vylúčenia majetku zo súpisu -

Súpisová zložka majetku č. 4
iná majetková hodnota
suma
IBAN
mena
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
hodnota zapisovaného majetku v EUR
deň zapísania majetku
dôvod zapísania majetku
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

218,72 EUR
SK80 0900 0000 0051 1923 5934
EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.
1/1
218,72 EUR
01.02.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážka z invalidného dôchodku úpadcu
-

Súpisová zložka majetku č. 5
iná majetková hodnota
suma
IBAN
mena
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
hodnota zapisovaného majetku v EUR
deň zapísania majetku
dôvod zapísania majetku
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

218,72 EUR
SK80 0900 0000 0051 1923 5934
EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.
1/1
218,72 EUR
01.03.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážka z invalidného dôchodku úpadcu
-

LexCreditor k.s.

K007493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIMEX Sk, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 752 939
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2014 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: LIMEX Sk, s.r.o., so sídlom:
Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 35 752 939, v zmysle ust. § 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, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty.

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia 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/31/2014 S1716 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 045/53 23 919, prípadne e-mailom na:
kre@akap.sk v úradných hodinách v sídle správcu.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K007494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2017 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ľubomír Paulík, nar. 22.01.1963, bytom Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, v
úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si
termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2)
5413 1276.
LexCreditor k.s.

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 66/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.04.2017

K007495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2017 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ľubomír Paulík, nar. 22.01.1963, bytom Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec,
týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388, vedený v ČSOB a.s.. Kaucia sa platí
vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na
adresu sídla správcu. 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.
Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
LexCreditor k.s.

K007496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánošík Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2014 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Názov/meno, sídlo/bydlisko, IČO

Prihlásená
suma v EUR

Zistená
suma
EUR

1

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

184,54

184,54

v

Prihlásený
druh ZP

Prihlásená
zabezpečená suma v
EUR
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2

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

178,90

3

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

355,79

4

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

354,45

5

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

354,49

6

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

352,78

7

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

350,65

8

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

348,31

9

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

344,08

10

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

339,90

11

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

338,02

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

16 550,81

16 550,81

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

543,17

303,36

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

387,74

359,38

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

938,53

869,89

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

87,60

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

36,72

18

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

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

1 864,78

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

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
21 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 698,30
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
22 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 26,50
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
23 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 52,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
24 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 104,60
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
25 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 2 753,07
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
26 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 048,34
22, Trenčín

Deň vydania: 04.04.2017

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

záložné právo 2 753,07

1 048,34

záložné právo 1 048,34
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
27 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 16,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
28 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 390,77
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
29 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 3 681,37
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
30 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 344,59
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
31 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 454,95
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
32 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 239,22
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
33 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 74,89
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
34 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 280,04
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 902,80
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
36 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 927,87
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
37 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 1 272,90
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
38 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 33,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
39 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 34,30
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
40 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 34,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
41 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 38,80
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
42 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 52,60
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
43 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 56,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
44 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 62,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
45 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 88,10
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
46 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 89,40
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
47 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 92,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
48 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 94,00
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
49 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 125,50
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
50 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 452,70
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
51 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 66,38
22, Trenčín

Deň vydania: 04.04.2017

16,10

záložné právo 16,10

390,77

záložné právo 390,77

3 681,37

záložné právo 3 681,37

344,59

záložné právo 344,59

454,95

záložné právo 454,95

239,22

záložné právo 239,33

74,89

záložné právo 74,89

280,04

záložné právo 280,04

902,80

záložné právo 902,80

927,87

záložné právo 927,87

1 272,90

záložné právo 1 272,90

33,40

záložné právo 33,40

34,30

záložné právo 34,30

34,70

záložné právo 34,70

38,80

záložné právo 38,80

52,60

záložné právo 52,60

56,10

záložné právo 56,10

62,40

záložné právo 62,40

88,10

záložné právo 88,10

89,40

záložné právo 89,40

92,70

záložné právo 92,70

94,00

záložné právo 94,00

125,50

záložné právo 125,50

452,70

záložné právo 452,70

66,38

záložné právo 66,38
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
52A 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 2 799,23
22, Trenčín

2 799,23

záložné právo 2 799,23

52B SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín

23,92

záložné právo 23,92

315,33

záložné právo 315,33

139,41

záložné právo 139,41

30,00

záložné právo 30,00

23,92

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
53 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 315,33
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
54 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 139,41
22, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
55 35776005, pôvodný veriteľ: SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 30,00
22, Trenčín
56

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

894,50

57

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

150,00

58

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

519,86

59

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

84,62

60

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

617,22

61

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

436,28

62

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

149,00

63

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

921,39

64

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

68,23

65

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

13,69

66

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

127,95

67

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

18,28

68

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

11,90

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

26 500,00

0,-

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

788,26

788,26

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

záložná
zmluva

26 500,00 prihlásené/
zistené 0,-

1 344,00
1 300,14
200,12
137,00
16,60

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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CELKOM

99 831,31

50 604,80

Deň vydania: 04.04.2017
17 015,99

Pohľadávky, ktoré sú uvedené pod poradovými číslami 70 až 75 vyššie, boli prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Pohľadávka, uvedená pod poradovým číslom 69, bola v plnom rozsahu, a teda aj čo do právneho dôvodu a výšky
zabezpečenia, správcom popretá, pričom veriteľ voči správcovi neinicioval incidenčný spor, a teda zabezpečenie
zaniklo a na pohľadávku sa neprihliada.
Ďalej, pohľadávka, uvedená pod poradovým číslom 18, bola v plnom rozsahu správcom popretá, pričom veriteľ voči
správcovi inicioval spor, ktorý prebiehal na Okresnom súde Trenčín pod spis. zn. 36Cbi/14/2015. Predmetné súdne
konanie bolo v dôsledku späťvzatia žaloby v plnom rozsahu zastavené, a to Uznesením Okresného súdu Trenčín,
spis. zn. 36Cbi/14/2015-99 z 7.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2016. Na uvedenú pohľadávku
sa teda neprihliada.
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZoKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 86/2015 dňa 7.5.2015. Tento bol postupne dopĺňaný
o ďalšie súpisové zložky.
Všeobecná podstata pozostávala z nasledovných súpisových zložiek majetku:
p.
Typ
č.
1

Peňažná
pohľadávka

2

Peňažná
pohľadávka

3

Peňažná
pohľadávka

4

Peňažná
pohľadávka

Opis

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

5 Nehnuteľnosť

6 Nehnuteľnosť

7

Peňažná
pohľadávka

8

Peňažná
pohľadávka

9

Peňažná
pohľadávka

10

Podiel

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

Deň
Súpisová hodnota
Výťažok
zverejnenia majetku v EUR
7.5.2015

379,79

7.5.2015

897,05

7.5.2015

361,42

7.5.2015

461,40

7.5.2015

1,00

72,00

7.5.2015

1,00

299,85

13.5.2015

153,80

9.6.2015

153,80

7.7.2015

153,80

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

9.7.2015

0,01

11

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

9.7.2015

0,01

12

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

9.7.2015

0,01

7.8.2015

153,80

7.8.2015

30,20

13

Peňažná
pohľadávka

14

Peňažná
pohľadávka

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

379,79

897,05

361,42
461,40

153,80
153,80
153,80
0,01
0,01
0,01
153,80

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 04.04.2017

dôchodku Úpadcu - doplatok za obdobie od 1.1.2015 do
19.8.2015

30,20

15

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

8.9.2015

0,01

16

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

8.9.2015

0,01

17

Peňažná
pohľadávka

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

8.9.2015

157,60

18

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

6.10.2015

0,01

19

Peňažná
pohľadávka

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

8.10.2015

157,60

20

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

5.11.2015

0,01

21

Peňažná
pohľadávka

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

5.11.2015

157,60

22

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

7.12.2015

0,02

23

Peňažná
pohľadávka

7.12.2015

157,60

24

Peňažná
pohľadávka

11.1.2016

157,60

25

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

11.1.2016

0,02

26

Peňažná
pohľadávka

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

4.2.2016

157,60

27

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

4.2.2016

0,02

28

Peňažná
pohľadávka

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

4.3.2016

157,60

29

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

4.3.2016

0,02

30

Peňažná
pohľadávka

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

8.4.2016

158,86

31

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

8.4.2016

0,05

32

Peňažná
pohľadávka

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

6.5.2016

158,86

33

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

6.5.2016

0,07

34

Peňažná
pohľadávka

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

6.6.2016

158,86

35

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

6.6.2016

0,07

36

Peňažná
pohľadávka

7.6.2016

14,40

37

Peňažná
pohľadávka

8.7.2016

160,94

38

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

8.7.2016

0,08

4.8.2016

160,94

39

Peňažná

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

Peňažná pohľadávka vo výške 14,40 EUR – zrážky z iných
príjmov Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného 1/1
dôchodku Úpadcu - doplatok
Peňažná pohľadávka vo výške 160,94 EUR – zrážky z iných
príjmov Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného 1/1
dôchodku Úpadcu za jún 2016

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

0,01
0,01
157,60
0,01
157,60
0,01
157,60
0,02
157,60
157,60
0,02
157,60
0,02
157,60
0,02
158,86
0,05
158,86
0,07
158,86
0,07
14,40
160,94
0,08
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39

Peňažná
pohľadávka

40

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

príjmov Úpadcu zrealizované Sociálnou poisťovňou zo starobného 1/1
dôchodku Úpadcu za júl 2016

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

Deň vydania: 04.04.2017

4.8.2016

160,94

4.8.2016

0,09

7.9.2016

160,94

6.10.2016

160,94

7.11.2016

160,94

6.12.2016

160,94
23,92

41

Peňažná
pohľadávka

42

Peňažná
pohľadávka

43

Peňažná
pohľadávka

44

Peňažná
pohľadávka

45

Peňažná
pohľadávka

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

27.12.2016

46

Peňažná
pohľadávka

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

5.1.2017

160,94
0,09
160,94
160,94
160,94
160,94
23,92
160,94

160,94

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

6 587,43 €

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

9,27 €

Celkom

6 596,70 €

17 015,88 €

do

10 404,53 €
14,65 €
10 419,18 €

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

právny dôvod

dátum
splatnosti

celá/priradená
suma

1 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.10.2016

3,50 €

9.11.2016

1,55 €

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

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

Deň vydania: 04.04.2017
30.11.2016

3,50 €

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

1,55 €

5 VÚB, a.s.

3,50 €

bankové poplatky

30.12.2016

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

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

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

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

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

Hofierková,

bankové poplatky

30.4.2015 3,50 €

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

19.5.2015 1,40 €

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

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

19.5.2015 1,40 €

8 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.5.2015 3,50 €

9 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.6.2015 3,50 €

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

23.7.2015 663,88 €

11 VÚB, a.s.

31.7.2015 3,50 €

bankové poplatky

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

19.8.2015 1,40 €
31.8.2015 1,40 €

14 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.8.2015 3,50 €

15 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.9.2015 3,50 €

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

bankové poplatky

31.10.2015 3,50 €

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

27.11.2015 1,40 €
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30.11.2015 3,50 €

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

bankové poplatky

31.12.2015 3,50 €

23 VÚB, a.s.

bankové poplatky

21.1.2016 3,50 €

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

24.2.2016 1,40 €

25 VÚB, a.s.

bankové poplatky

29.2.2016 3,50 €

26 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.3.2016 3,50 €

27 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.4.216

3,50 €

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

20.5.2016 1,40 €

29 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.5.2016 3,50 €

30 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.6.2016 3,50 €

31 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.7.2016 3,51 €

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

15.8.2016 1,55 €

33 VÚB, a.s.

bankové poplatky

31.8.2016 3,50 €

34 VÚB, a.s.

bankové poplatky

30.9.2016 3,50 €

CELKOM

748,54 €

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

p.
Názov/meno, sídlo/bydlisko, IČO
č.

z Úhrada
zo
všeobecnej
podstaty v EUR

1

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

0,00 €

22,22 €

2

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

0,00 €

399,35 €

3

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

0,00 €

1 992,42 €

4

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

0,00 €

184,50 €

5

Mesto Púchov,
00317748

124,32 €

0,00 €

14,97 €

6

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

1 864,78 €

0,00 €

224,49 €

Štefánikova 821/21, 020 01

16 550,81 €

Púchov, IČO:
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7

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

0,00 €

40,13 €

8

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

6 587,43 €

1 479,09 €

9

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

9,27 €

1,76 €

10

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

0,00 €

125,74 €

11

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

0,00 €

357,34 €

0,00 €

94,89 €

0,00 €

342,40 €

0,00 €

18,49 €

23,92 €

12 VŠK Púchov s.r.o., ul. 1. mája, 020 01 Púchov, IČO: 36334260 788,26 €
BL
Telecom
collection,
s.
r.
o.
13 Šoltésovej
14,
811
08
Bratislava 2 844,26 €
IČO: 47150 513
Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle
14 zákona č. 374/2014 Z.z. namiesto správcu Ministerstva vnútra 153,60 €
SR, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I., IČO: 35776005
CELKOM = 5 297,79 EUR

Zástupca veriteľov, SR – Daňový úrad Trenčín, zast. Slovenská konsolidačná, a.s., návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, schválil dňa 27.3.2017, doručenie správcovi dňa
30.3.2017.
Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com,
oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú v prípade schválenia konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 30.3.2017

______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Ladislav Jánošík „v konkurze“

K007497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NoPe Trade s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 22, 957 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.04.2017

Okresný súd Trenčín
40K/37/2016
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov

Dátum:

22.3.2017

Miesto:

Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Úpadca:

NoPe Trade s.r.o. v konkurze
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO: 36 794 317

Správca:

JUDr. Viliam Vaňko

Spisová značka súdneho spisu: 40K/37/2016
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294

Zoznam prítomných veriteľov:

6.

Kubla s.r.o., Koperníkova 62, 920 01 Hlohovec. IČO: 47 753 510
č. ZP 9

zastúpený WITT&KLAIM advokátska kancelária s.r.o.
Horná 65/A, Banská Bystrica, JUDr. Milan Ragas
počet hlasov: 18788

11.

MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 227 731
č. ZP 11

zastúpený WITT&KLAIM advokátska kancelária s.r.o.
Horná 65/A, Banská Bystrica, JUDr. Milan Ragas
počet hlasov: 18788
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OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 36 794 317
č. ZP 23

zastúpená: JUDr. Tomáš Kysela, Náhradné pole č.2, Handlová
počet hlasov: 20611

17.

PROCESS TECHNIK s.r.o., Akademická 2, 949 01 Nitra IČO: 35 720 069
č. ZP 33-49

zastúpená: Advokátska kancelária VIS LEGIS s.r.o, Panenská 7, 811 03 Bratislava
Substitučné splnomocnenie: Bc. Andrea Kuruczová
počet hlasov: 86206

Ďalej prítomní:

JUDr. Viliam Vaňko, správca podstaty
Mgr. Eva Vaňková, zapisovateľ

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver
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1. Otvorenie schôdze

Prvú schôdzu konkurzných veriteľov otvoril o 10.00 hod. správca podstaty JUDr. Viliam Vaňko. Privítal prítomných
veriteľov ako i ostatné osoby. Uviedol, že oznam o konaní schôdze bol zverejnený v Obchodnom vestníku v
zákonnej lehote. Konštatoval, že sú prítomní štyria veritelia.

Súčet hlasov všetkých veriteľov predstavuje 144.393 hlasov a z toho počet hlasov nezabezpečených veriteľov
predstavuje 144.393 hlasov. Schôdza veriteľov je uznášania schopná ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený
na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak
ide o voľbu zástupcu veriteľov, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
nezabezpečených veriteľov.

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu

Správca podstaty JUDr. Viliam Vaňko informoval o hlavných úkonoch, ktoré vykonal od vyhlásenia konkurzu. Súpis
majetku bol vyhotovený 16.2.2017 a zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2017 a opravný v č.43/2017. V
oddelenej podstate je zapísaný majetok v celkovej výške 69.719,52 Eur a vo všeobecnej podstate majetok v
celkovej výške 128.875,- Eur. Podrobnejšie informoval i o štruktúre jednotlivých podstát.

Podal tiež informáciu o podaných prihláškach a výške uplatňovaných nárokoch, popretých pohľadávkach.

Zoznam pohľadávok prihlásených v lehote určenej § 28 ods. 2 ZKR bol vyhotovený v stanovenej lehote. V zozname
je zapísaných 70 pohľadávok od 22 konkurzných veriteľov, doručených v lehote.

Výška zistených pohľadávok predstavuje 517.943,77 Eur z toho suma nezabezpečených veriteľov predstavuje
471.654,82 Eur, pohľadávka zabezpečeného veriteľa predstavuje 46.288,95 Eur. Popreté boli pohľadávky v
celkovej výške 82.830,28 Eur.

Informoval tiež o niektorých ďalších úkonoch súvisiacich so zabezpečením majetku a o zápočtoch zo strany
niektorých konkurzných veriteľov.
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3. Voľba zástupcu veriteľov

JUDr. Viliam Vaňko, správca podstaty vysvetlil spôsob voľby zástupcu veriteľov.

Správca predložil návrh uznesenia č. 1:
Prvá schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov - PROCESS TECHNIK s.r.o., Akademická 2, 949 01 Nitra IČO: 35
720 069 (počet hlasov veriteľa: 86.206).

Za predložený návrh nehlasoval žiadny nezabezpečený veriteľ.
Proti hlasovali štyria prítomní veritelia s počtom hlasov: 144.393 (100 %).
Hlasovania sa nezdržal žiadny veriteľ.
Návrh uznesenia nebol schválený.

Správca predložil návrh uznesenia č. 2:
Prvá schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov - OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO:
36 794 317 (počet hlasov veriteľa: 20.611).

Za predložený návrh hlasovali 4 veritelia s počtom hlasov: 144.393 (100 %)
Proti nehlasoval žiadny veriteľ.
Hlasovania sa nezdržal žiadny veriteľ.
Návrh uznesenia bol schválený.

Správca predložil návrh uznesenia č. 3:
Prvá schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov - Kubla s.r.o., Koperníkova 62, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 753 510
(počet hlasov veriteľa: 18.788).

Za predložený návrh hlasovali 4 veritelia s počtom hlasov: 144.393 (100 %)
Proti nehlasoval žiadny veriteľ.
Hlasovania sa nezdržal žiadny veriteľ.
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Návrh uznesenia bol schválený.

Správca predložil návrh uznesenia č. 4:
Prvá schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov - MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov,
IČO: 36 227 731 (počet hlasov veriteľa: 18.788).

Za predložený návrh hlasovali 4 veritelia s počtom hlasov: 144.393 (100 %)
Proti nehlasoval žiadny veriteľ.
Hlasovania sa nezdržal žiadny veriteľ.
Návrh uznesenia bol schválený.

S ohľadom na výsledok hlasovania správca konštatuje, že za členov veriteľského výboru boli zvolení veritelia:
·
·
·

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 36 794 317
Kubla s.r.o., Kopernikova 62, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 753 510
MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 227 731

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR

JUDr. Viliam Vaňko ako správca podstaty v súlade s ustanovením § 36 ZKR upozornil prítomných veriteľov na právo
veriteľa navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov. O návrhoch sa hlasuje postupne
od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený.

Zo strany žiadneho konkurzného veriteľa nebol predložený návrh na výmenu správcu.

Správca ďalej konštatoval, že neboli uplatnené námietky proti prijatým uzneseniam.

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

Ďalej správca vyzval prítomných veriteľov na ich pripomienky alebo dopyty v súvislosti s konkurzom alebo správou
ktorú podal v rámci prvého bodu programu. Žiadny z veriteľov nemal otázku ani pripomienku.

Správca oznámil prítomným veriteľom, ktorí boli zvolení za členov veriteľského výboru, že zvoláva prvé zasadnutie
veriteľského výboru, po skončení schôdze veriteľov a to o 10,40 hod. v kancelárii správcu. Programom bude voľba
predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru vzali na vedomie zvolanie prvého zasadnutia.

6. Záver

V závere správca poďakoval prítomným veriteľom za účasť a rokovanie prvej schôdze veriteľov ukončil v čase 10.30
hod. Súčasne oznámil, že prezenčná listina bude založená v správcovskom spise.

JUDr. Viliam Vaňko
správca
predseda prvej schôdze veriteľov

K007498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NoPe Trade s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/37/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Dátum: 22.03.2017
Miesto : Bánovce nad Bebravou, Radlinského 578/11
kancelária správcu
Úpadca: NoPe Trade s.r.o., v likvidácii, Námestie slobody 22, 970 01 Prievidza IČO: 36 794 317
Správca : JUDr. Viliam Vaňko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu: 40K/37/2016
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S 294
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
Kubla s.r.o., Koperníkova 62, 920 01 Hlohovec. IČO: 47 753 510
zastúpený WITT&KLAIM advokátska kancelária s.r.o.
Horná 65/A, Banská Bystrica, JUDr. Milan Ragas

MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 227 731
zastúpený WITT&KLAIM advokátska kancelária s.r.o.
Horná 65/A, Banská Bystrica, JUDr. Milan Ragas

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 36 794 317
zastúpená: JUDr. Tomáš Kysela, Náhradné pole č.2, Handlová

Ďalej prítomný: JUDr. Viliam Vaňko, správca
Program schôdze:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril ho o 10.40 hod. správca podstaty JUDr. Viliam Vaňko.
Privítal prítomných veriteľov. Uviedol, že prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal v súlade s ustanovením
§ 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Konštatoval, že sú
prítomní traja členovia veriteľského výboru a to :
Kubla s.r.o., Koperníkova 62, 920 01 Hlohovec. IČO: 47 753 510
zastúpený WITT&KLAIM advokátska kancelária s.r.o.
Horná 65/A, Banská Bystrica, JUDr. Milan Ragas

MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 227 731
zastúpený WITT&KLAIM advokátska kancelária s.r.o.
Horná 65/A, Banská Bystrica, JUDr. Milan Ragas

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 36 794 317
zastúpená: JUDr. Tomáš Kysela, Náhradné pole č.2, Handlová
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1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Prítomní členovia veriteľského výboru predložili návrh uznesenia:
Prvé zasadnutie veriteľského výboru volí za predsedu veriteľského výboru veriteľa – MIKROVRT, spol. s
r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov

Za návrh hlasovali traja členovia veriteľského výboru. Návrh bol teda schválený.
V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a rokovanie
prvého zasadnutia veriteľského výboru ukončil v čase 10.50 hod.

MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov
zastúpený WITT&KLAIM advokátska kancelária s.r.o.
Horná 65/A, Banská Bystrica, JUDr. Milan Ragas
predseda veriteľského výboru

K007499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 629 733
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2013 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 28 K 6/2013
úpadca: Pozemné stavby Púchov, s.r.o., Svätoplukova 1733, PSČ: 020 01 Púchov, IČO: 31629733

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 28.3.2017 o 15,00 hod – písomné hlasovanie preložený na základe
písomnej žiadosti členov veriteľského výboru IMAO electric, s.r.o. a JOVATECH s.r.o. v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát na deň 29.3.2017 o 15,00 hod
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Prítomní:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
22.3.2017;
2. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 29.03.2017
3. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát - písomné hlasovanie zo dňa 29.3.2017
4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova č. 18, 832 37 Bratislava v zastúpení JUDr. Lenka
Výbošteková – právnik oddelenia – písomné hlasovanie zo dňa 22.03.2017
5. člen: BISON, s.r.o. Moravská 4312, 020 01 Púchov v zastúpení Ing. Michal Bizoň – konateľ – písomné
hlasovanie zo dňa 22.3.2017

Program:
1. Otvorenie
2. Udelenie súhlasu/nesúhlasu s návrhom dlžníka úpadcu
3. Záver

ad 1) Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci piati členovia.

Správca emailom zo dňa 16.3.2017 zaslal predsedovi VV žiadosť o prijatie/neprijatie mimosúdneho návrhu na
uzatvorenie súdneho zmieru v konaní 14Cb/160/2015 vedenom na Okresnom súde Považská Bystrica vo vzťahu k
pohľadávkam voči dlžníkovi LOJZO REAL, s.r.o. v hodnote 132.600 €, a to zaplatením sumy 300,00 € zo strany
LOJZO REAL, s.r.o.

V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

ad 2) Udelenie súhlasu/nesúhlasu s návrhom dlžníka úpadcu
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava ako predseda veriteľského výboru v konkurznej
veci č. k. 28 K 6/2013 úpadcu Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov,
IČO: 31 629 733 predložila veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na úpadcu Pozemné stavby
Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov, IČO: 31 629 733 udeľuje správcovi nesúhlasiť
s návrhom Dlžníka LOJZO REAL, s.r.o. s ponúknutou cenou za späťvzatie návrhu vo veci 14 Cb/160/2016 v sume
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s návrhom Dlžníka LOJZO REAL, s.r.o. s ponúknutou cenou za späťvzatie návrhu vo veci 14 Cb/160/2016 v sume
300,00 € a ďalej uvedenú pohľadávku úpadcu vymáhať súdnou cestou, pričom správca bude i naďalej
postupovať pri vymáhaní pohľadávky postupovať s odbornou starostlivosťou.

Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 1:
ZA: 2
PROTI: 3
ZDRŽAL: 0

Uznesenie č. 1: nebolo prijaté.

Z navrhovaného znenia uznesenia členov veriteľského výboru IMAO electric, s.r.o. a JOVATECH s.r.o. v zastúpení
JUDr. Marián Karásek, advokát v znení:

Veriteľský výbor ako príslušný orgán všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na úpadcu Pozemné stavby
Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov, IČO: 31 629 733 udeľuje správcovi súhlas na
uzatvorenie súdneho zmieru v konaní 14Cb/160/2015 vedenom na Okresnom súde Považská Bystrica vo vzťahu k
pohľadávkam voči dlžníkovi LOJZO REAL, s.r.o. v hodnote 132.600 €, a to zaplatením sumy 300€ zo strany LOJZO
REAL, s.r.o. a súhlas s tým, aby správca tieto pohľadávky ďalej nevymáhal súdnou cestou.

ako aj vyplývajúc zo súhlasu člena VV BISON, s.r.o. s prijatím mimosúdneho zmieru so spoločnosťou LOJZO
REAL, s.r.o. vyplýva, že veriteľský výbor sa tromi hlasmi zhodol na prijatí tohto uznesenia, a teda rešpektujúc
väčšinové hlasovanie členov VV bolo schválené nasledovné uznesenie:

Uznesenie prijaté veriteľským výborom:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na úpadcu Pozemné
stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov, IČO: 31 629 733 udeľuje správcovi
súhlas na uzatvorenie súdneho zmieru v konaní 14Cb/160/2015 vedenom na Okresnom súde Považská
Bystrica vo vzťahu k pohľadávkam voči dlžníkovi LOJZO REAL, s.r.o. v hodnote 132.600 €, a to zaplatením
sumy 300€ zo strany LOJZO REAL, s.r.o. a súhlas s tým, aby správca tieto pohľadávky ďalej nevymáhal
súdnou cestou.

Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Trenčín.
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Predseda VV zasadnutie VV ukončil.

Prílohy:

1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
22.3.2017;
2. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 29.03.2017
3. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát - písomné hlasovanie zo dňa 29.3.2017
4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova č. 18, 832 37 Bratislava v zastúpení JUDr. Lenka
Výbošteková – právnik oddelenia – písomné hlasovanie zo dňa 22.03.2017
5. člen: BISON, s.r.o. Moravská 4312, 020 01 Púchov v zastúpení Ing. Michal Bizoň – konateľ – písomné
hlasovanie zo dňa 22.3.2017

V Bratislave, dňa 29.03.2017

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005

K007500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru
vo veci konkurzu úpadcu Dunajškrob Starch, a.s.,
Komenského 74, 943 01 Štúrovo, IČO: 35 958 511 (ďalej len „úpadca“),
vedenej pred Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 27K/2/2016

Miesto konania:

Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Čas konania:

od 10:00 hod.

Dátum konania:

29.03.2017
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Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, v zastúpení JUDr. Miroslav
Javorský – na základe poverenia zo dňa 22.06.2016,
2. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v zastúpení Mgr. Barbora
Galajdová – na základe poverenia zo dňa 09.05.2016,
3. Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, 393 21 Pelhřimov, Česká republika, v zastúpení Advokátska
kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o., Palárikova 14, 811 04 Bratislava, IČO: 35 960 728, v mene ktorej
koná JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., advokát a konateľ

Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o doplnení uloženého záväzného pokynu k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu
3. Záver.

Ad 1.
Na požiadanie správcu konkurznej podstaty, predseda veriteľského výboru Privatbanka, a.s., zaslal dňa 22.03.2017
pozvánku na 3. zasadnutie veriteľského výboru všetkým členom veriteľského výboru.

Privatbanke, a.s. ako predsedovi veriteľského výboru boli doručené hlasovacie lístky od Slovenskej sporiteľne, a.s.
a Škrobárny Pelhřimov, a.s.

V zmysle § 38 ods. 3 ZKR „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných“.

Na základe vyššie uvedeného, predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
nakoľko sú prítomní všetci členovia.

Ad 2.
Členovia veriteľského výboru využili svoje právo podľa ustanovenia § 38 ods. 2 a 3 ZKR a na doplnenie uloženého
záväzného pokynu na speňaženie majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu Dunajškrob Starch, a.s.,
formou predaja podniku v zmysle 92 ods. 1 písm. d) ZKR – verejným ponukovým konaním a za rámcových
podmienok navrhnutých správcom konkurznej podstaty v žiadosti o doplnenie uloženého záväzného pokynu zo dňa
07.03.2017 s tým, že Podmienka III. a IV. kola VPK (str.2 žiadosti) bod 2 Rámcové kritéria pre najnižšiu ponuku
bola zmenená na návrh predsedu veriteľského výboru a odsúhlasená hlasujúcimi členmi veriteľského výboru
nasledovne:

Rámcové kritéria pre najnižšiu ponuku
III. kolo – 65% súpisovej hodnoty majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV. kolo – 50% súpisovej hodnoty majetku“

Hlasovali:
Za:

3

Zdržali sa:

0

Proti:

0

Bolo schválené uznesenie č. 1: Veriteľský výbor dopĺňa uložený záväzný pokyn na speňaženie majetku patriaceho
do konkurznej podstaty úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., formou predaja podniku v zmysle 92 ods. 1 písm. d) ZKR –
verejným ponukovým konaním a za rámcových podmienok navrhnutých správcom konkurznej podstaty v žiadosti
o doplnenie uloženého záväzného pokynu zo dňa 07.03.2017 s tým, že Podmienka III. a IV. kola VPK (str.2
žiadosti) bod 2 Rámcové kritéria pre najnižšiu ponuku znie:

Rámcové kritéria pre najnižšiu ponuku
III. kolo – 65% súpisovej hodnoty majetku
IV. kolo – 50% súpisovej hodnoty majetku“

Ad 3.
Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu 3. zasadnutia veriteľského výboru.

Zápisnica bola vyhotovená v troch vyhotoveniach: 1x pre správcu, 1x na súd, 1x pre predsedu veriteľského výboru.

Privatbanka, a.s.
predseda veriteľského výboru
v zastúpení JUDr. Miroslav Javorský

K007501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: City Projects s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 116 390
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka, Suma: 3.886.668,65; Mena: EUR, Právny dôvod vzniku: Pohľadávka
z nároku na náhradu škody; Dlžník: Peter Petrov, nar. 30.04.1986, bytom: Široká 10488/27, 831 07 Bratislava,
Súpisová hodnota: 3.886.668,65 EUR;

K007502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianova 390/85, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/49/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/49/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
opis súpisovej zložky

súpisová hodnota

deň zápisu

Podstata

Peňažné prostriedky

1 734,92 €

14.3.2017

VP

Mgr. Ladislav Barát, správca

K007503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 319
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, IČO: 36 669 415
správca úpadcu DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO:
36 527 319 ponúka v IV. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu mimo dražby plavidlo – tankovú
motorovú nákladnú loď, označenie: FRANK, rok výroby: 1972.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku je možné uskutočniť individuálne a to na základe
telefonickej dohody s vyhlasovateľom, tel. č.: 02/5020 2911, kontaktná osoba JUDr. Michal Ferjančík.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, najneskôr dňa 24.04.2017, do 15.00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca po zložení nenávratného účastníckeho poplatku
vo výške 100,- EUR v kancelárii vyhlasovateľa.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K007504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Ivančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 136/8, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2016 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Erik Solár, správca majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Eva Ivančíková, nar.
24.03.1976, bytom Tokajská 136/8, 949 11 Nitra, v súlade s § 34 a nasl. ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa 02.05.2017 o 10.00 hod. (utorok) vo Vrábľoch, s miestom konania: Hotel PRÉDIUM,
Moravská 36, 952 01 VRÁBLE (www.predium.sk), s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Rozhodovanie o výmene správcu, 4. Voľba veriteľského výboru,
resp. zástupcu veriteľov, 5. Záver schôdze. Právo zúčastniť sa 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 sa pri prezentácii musia preukázať dokladom
totožnosti a u právnických osôb aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace; zástupcovia veriteľov
plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Erik Solár, správca

K007505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gyurcsovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 193, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2016 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Solár, správca majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Jozef Gyurcsovics,
nar. 27.07.1952, bytom 946 31 Chotín 193, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.k.: 31
K/48/2016, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 866, 952 01 Vráble, v
pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne na adresu
Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: solare@mail.t-com.sk alebo telefonicky na čísle: 0915 833 362.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2
ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou mocou.

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

K007506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gyurcsovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 193, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2016 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Erik Solár, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Gyurcsovics, nar. 27.07.1952, bytom 946 31
Chotín 193, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia
má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Bankový účet vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0037 8313 3953, BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Erik Solár, správca
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K007507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gyurcsovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 193, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2016 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Jozef Gyurcsovics, nar.
27.07.1952, bytom 946 31 Chotín 193, (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Nitra č.k. 31K/46/2016 zo dňa 15.03.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 56/2017 dňa
21.03.2017, vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická
886, 952 01 Vráble.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Josef Gyurcsovics, date of birth 27.07.1952, domicile: 946 31 Chotín 193,, our duty is to inform you, that the
District Court Nitra, No. 31K/48/2016 dated 15.03.2017 and promulgated in the Commercial bulletin No. 56/2017,
21.03.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Erik Solár, Levická 886,
952 01 Vráble as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení .prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v .Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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
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The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Erik Solár, správca/ Debtor ´s bankruptcy administrator

K007508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 445, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen, ako správca úpadcu: Jana
Ďurčová, nar.: 21.07.1983, bytom Demandice 445, 935 85 Demandice v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK08 0900 0000 0051 2692 7293,
BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K007509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z rokovania prvého zasadnutia VV v konkurznej veci
úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
Dátum a miesto konania: 23.03.2017 o 10:30 hod. v sídle kancelárie správcu

Prítomní :
Veriteľ č. 7 - BorgWarner Esslingen, GmbH, Nemecko – zastúpenie: JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o.
Bratislava
Veriteľ č. 40 - Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484,
zastúpenie: JUDr. Katarína Baginová
Veriteľ č. 3 – ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Kamenárska 8, Bratislava, IČO: 31 375 910 zastúpenie: JUDr. Michal
Slameň, advokát, Martin
Veriteľ č. 50 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava,
zastúpenie JUDr. Katarína Belešová

IČO: 35 937 874,

Veriteľ č. 5 – Berendsen Textil Servis, s.r.o., Drietoma 920, IČO: 44 506 031, zastúpenie: TOMÁŠ KUŠNÍR,
s.r.o., ďalej substitučne zastúpený IURIDICA LEGAL s.r.o. v zastúpení JUDr. Peter Malcho, advokátsky koncipient,
na základe poverenia
JUDr. Mária Cabadajová, správca

Program:
1.
2.
3.
4.

prezentácia, otvorenie
voľba predsedu veriteľského výboru
rozhodovanie o schválení uzavretia zmluvy podľa § 89 ZKR
záver
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. Prezentácia, otvorenie
Schôdzu veriteľského výboru zvolal bezprostredne po prvej schôdzi veriteľov správca, ktorý vykonal
prezentáciu prítomných členov veriteľského výboru a zistil, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia
veriteľského výboru zvolení na prvej schôdzi veriteľov – t. j. schôdza veriteľského výboru je uznášaniaschopná.
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca oboznámil členov veriteľského výboru o potrebe zvoliť si predsedu veriteľského výboru v zmysle §
38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“), podľa ktorého „ ....činnosť
veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru.“
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Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby hlasovali o zvolení veriteľa s najvyšším počtom hlasov a to veriteľa
č. 7 – BorgWarner Esslingen GmbH - za predsedu veriteľského výboru. Splnomocnený zástupca veriteľa č. 7
vyhlásil, že nemá od splnomocniteľa poverenie na vykonávanie funkcie predsedu veriteľského výboru a teda nemá
záujem vykonávať funkciu predsedu veriteľského výboru. Ostatní členovia veriteľského výboru vyššie uvedené
zobrali na vedomie a veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o zvolení predsedu veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Vyjadrenie hlasovania v osobách veriteľov:
Za: 0
Proti: veriteľ č. 7
Zdržali sa: veritelia č. 3, 5, 40, 50
Prijaté uznesenie č. 1:
Navrhnutý člen veriteľského výboru - veriteľ č. 7 – BorgWarner Esslingen, GmbH nebol zvolený za
predsedu veriteľského výboru.
Následne správca vyzval členov veriteľského výboru, aby hlasovali o zvolení veriteľa s druhým najvyšším
počtom hlasov a to veriteľa č. 40 – Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – za predsedu veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Vyjadrenie hlasovania v osobách veriteľov:
Za: veritelia č. 3, 5, 7, 40, 50
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Prijaté uznesenie č. 2:
Navrhnutý člen veriteľského výboru - veriteľ č. 40 – Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave bol zvolený
za predsedu veriteľského výboru.
1. Rozhodovanie o schválení uzavretia zmluvy podľa § 89 ZKR
Podľa § 89 ZKR pri prevádzkovaní úpadcovho podniku alebo jeho časti alebo správe majetku podliehajúceho
konkurzu správca nesmie uzatvoriť zmluvu s osobou, ktorá je spriaznená s ním alebo úpadcom, ibaže s tým súhlasil
príslušný orgán.
Podľa § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom sa rozumie veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
V nadväznosti na vyššie uvedené zákonné ustanovenia správca navrhol členom veriteľského výboru schválenie
uzavretia zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie právnych služieb v rámci prebiehajúceho konkurzného konania,
s advokátskou kanceláriou JUDr. Gáboríková, s.r.o., so sídlom: Rybníky 13, 010 01 Žilina, IČO: 50 157 086
s dohodnutou odplatou vo výške 300,00 EUR mesačne a odplatu za už poskytnuté právne služby v období od
vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.000,00 EUR. Spoločníčka
a konateľka spoločnosti JUDr. Gáboríková s.r.o. má vo vzťahu k správcovi JUDr. Márii Cabadajovej postavenie
spriaznenej osoby.
Hlasovanie:
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Vyjadrenie hlasovania v osobách veriteľov:
Za: veritelia č. 3, 5, 7, 50
Proti: 0
Zdržali sa: veriteľ č. 40
Prijaté uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor schvaľuje uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie právnych služieb v rámci
prebiehajúceho konkurzného konania, s advokátskou kanceláriou JUDr. Gáboríková, s.r.o., so sídlom:
Rybníky 13, 010 01 Žilina, IČO: 50 157 086 s dohodnutou odplatou vo výške 300,00 EUR mesačne a odplatu
za už poskytnuté právne služby v období od vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 2.000,00 EUR.
3. Záver
Žiadny z prítomných členov veriteľského výboru nepodal námietku proti prijatým uzneseniam.
Predseda VV rokovanie prvého zasadnutia veriteľského výboru ukončil o 10:50 hod.
V Žiline dňa 23.03.2017

Predseda veriteľského výboru:

.....................................................
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Zast.: JUDr. Katarína Baginová

K007510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PROFIBUILDING, s.r.o., so sídlom Okružná 93/6, 034 01 Liptovská
Štiavnica, IČO : 36 753 611, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok: 45.9, veriteľ : Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8 a 10,
813 63 Bratislava, IČO : 30 807 484, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 29.03.2017, celková
prihlásená suma 1.215,20 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 30.03.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K007511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadexcomp, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 177
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014/ S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Sadexcomp, s.r.o., so sídlom 1. mája 1732/3, 038 53 Turany, IČO:
36 439 177 v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného orgánu (zástupcu veriteľov) uverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. 63/2017 zo dňa 30.3.2017

vyhlasuje týmto oznamom 5. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku úpadcu
ako súboru vecí:

Názov súpisovej položky

Súpisová hodnota v Eur

Počet kusov

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

registračná pokladnica MIRA

120,00

1

1/1

figuríny pánske+dámske+detské celé

180,00

6

1/1

elektronický systém ochrany tovaru

2 000,00

1

1/1

svetelný systém do predajne

1 350,00

1

1/1

busta 1/2 pánska, dámska, detská
reklama svetelná
svietidlá sadrokartón štvorcové
svietidlá sadrokartón okrúhle

96,00

48

1/1

200,00

4

1/1

80,00

4

1/1

160,00

8

1/1
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hasiaci prístroj

20,00

2

1/1

skriňa výkladná striebro

20,00

2

1/1

stolička

40,00

13

1/1

stolička kabínka

10,00

8

1/1

vysávač

10,00

3

1/1

294,00

49

1/1

90,00

10

1/1

systém nerezové tyčky U dlhé

330,00

30

1/1

polica drevená systém

279,00

31

1/1

spojka dlhá 1 m - priečka na vešanie

171,00

19

1/1

21,00

7

1/1

polica závesná pár

330,00

30

1/1

polica závesná jednotliv.

180,00

30

1/1

šikmá závesná tyčka

120,00

20

1/1

stojka na stenu tyčka

900,00

60

1/1

sklenené police

750,00

50

1/1

prehrávač DVD

60,00

3

1/1

100,00

1

1/1

pult

45,00

1

1/1

nástenný systém na šatky

30,00

2

1/1

vrchná doska pult

15,00

6

1/1

stojan nerezový krížový

50,00

1

1/1

stojan slnko

50,00

1

1/1

5,00

1

1/1

25,00

3

1/1

25,00

5

1/1

polica drevená
systém nerezové tyčky U krátke

záves tyčky nerez 1 m

šijací stroj

pult na topánky
pult na rifle
závesný systém stena
SPOLU

8 156,00

(celý súbor vyššie uvedených vecí ďalej aj ako „Predmet speňažovania“)

a. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením: „Ponuka – SADEXCOMP súbor vecí–
neotvárať“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia
inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej pätnástym dňom o 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.

b. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na kúpu Predmetu speňažovania, inak sa na neskoršie podané
ponuky nebude prihliadať. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania,
nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr
v posledný deň lehoty určenej v písm. a) do 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
c. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri);
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priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri);
2. Originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného
zákonného registra, nie staršie ako 30 dní od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny (s rozdelením na cenu s DPH a bez DPH) za Predmet speňažovania, ktorá bude splatná
najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
d. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. c) tohto oznamu; ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia;

e. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 3 dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk v kancelárii správcu; na uzavretie kúpnej ceny vyzve správa záujemcu, ktorý ponúkne za Predmet
speňažovania najvyššiu kúpnu cenu;
f. Víťaza ponukového konania správca konkurznej podstaty vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať
v stave, v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tzn. ako stojí a leží.

V Žiline dňa 30.3.2017

KP recovery, k.s., správca

K007512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 3054/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2017 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign
Creditor

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

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

90

Obchodný vestník 66/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.04.2017

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. 05. 2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 21. 03. 2017, sp. zn.:
7K/4/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 28. 03. 2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:
Katarína Horváthová, nar. 29.06.1982, bytom: Limbová 3054/1, 010 07 Žilina (ďalej len „Úpadca”).

According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Žilina, dated March 21,
2017, file No. 7K/4/2017, published in Commercial Gazette on March 28, 2017, the court has declared the
bankruptcy on the estate of the debtor: Katarína Horváthová, born: June 29 1982, address: Limbová 3054/1, 010
07 Žilina (hereinafter as the “Debtor”).

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 03. 2017 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This decision of the District Court Žilina came into force on March 29, 2017. The bankruptcy was declared as of this
date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Ing. Rastislav Palutka, LL.M., Uhoľná 592/2, 010 01
Žilina, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina,
Slovenská republika, sp. zn.: 7K/4/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Rastislav Palutka, LL.M., bankruptcy trustee,
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovak Republic and in one original to the District court Žilina, Hviezdoslavova 28, 010
59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 7K/4/2017. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy
trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims.

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.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the
future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim against another person different
from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge their claims in the
same way. The application has to be filed in a special application form and fulfill the requirements stated by the law,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with claims
secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right. Each
secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which the claim is
dependent. The lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného 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.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
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published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National Bank
of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor who
is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s accountancy, the
scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

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.

In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Application must not be corrected or amended.

Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca
Ing. Rastislav Palutka, LL.M., bankruptcy trustee

K007513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Lobotková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 80, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 8/2017
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Okresný súd Banská Bystrica
2K 8/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Vavrač, správca úpadcu Renáta Lobotková, nar. 27.07.1964, bytom Tatranská 6398/80, 974 11
Banská Bystrica, oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch., a to počas stránkových hodín
v pondelok až piatok 8,30 – 11,30 hod. a 13,00 – 16,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadanie
do spisu je potrebné vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: f.vavrac@gmail.com.
JUDr. František Vavrač, správca

K007514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 78/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 78/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu Anna Gašparová, nar. 19.7.1957, trvale
bytom 962 12 Detva, A. Hlinku 903/6 v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
a ustanovenia
§
85
ods.
2
zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese nového správcu: 960 01 Zvolen,
Francisciho
1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred
písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

JUDr. Ivana Gajdošíková, správca
Zvolen 30.3.2017

K007515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 61/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 61/2016
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4 K 61/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

P.č.

Položka súpisu

druh

hodnota

podstata

6

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy 2/2017

72,97 €

všeobecná

Vo Zvolene 30.3.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K007516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Priščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2012 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamujem týmto účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej zákonom stanovenej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 28.marca 2017 do kancelárie
správcu doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná príhláška pohľadávky :
Veriteľ : Wűstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408
por.č. právny dôvod
1.

istina pohľadávky

úroky z omeškania

náklady uplatnenia

celkom

nezaplatené poistné
za 10/2011 až 01/2012

116,66 EUR

2,75 EUR

75,08 EUR

194,49 EUR

Podľa ust. § 32 ods. 3 písm.b/ ZKR možno uvedenú pohľadávku poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania
prihlášky pohľadávky v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene, dňa 29.03.2017.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K007517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŤAŽIAR, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 8, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 798 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/77/2012/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/77/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu ŤAŽIAR, spol. s r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Ľ. Štúra 18, IČO:36798886
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Správca konkurznej podstaty úpadcu ŤAŽIAR, spol. s r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Ľ. Štúra 18, IČO:36798886
ponúka na predaj majetok úpadcu mimo dražby v rámci 1. kola ponukového konania:
1. Iná peňažná pohľadávka

(súp.pol.33 majetku patriaceho do všeobecnej podstaty)

Podmienky predaja: Záujemcovia o kúpu doručia svoje ponuky v slovenskom jazyku v zalepených obálkach
s nápisom „ Ponuka – konkurz, č.k. 2K 77/2012. Neotvárať.“ musia obsahovať: preukázanie právnej subjektivity
(originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac alebo originálom oprávnenia na podnikanie nie
starším ako 1 mesiac alebo ich overenými kópiami, u fyzickej osoby – nepodnikateľa kópiu občianskeho preukazu);
ponuku ceny na odkúpenie majetku; číslo konania 2K 77/2012. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať niektorý z
uvedených údajov alebo dokladov bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca odmietne, pričom sa
na takú ponuku pri vyhodnotení nebude brať zreteľ.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu správcu: Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica. Lehota na
predkladanie ponúk: 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania. Podrobné údaje o podmienkach ponukového
konania, o majetku úpadcu, poskytne správca na tel.č.048/412 60 10, príp. fax č.048/415 37 40, mejl:
gmatuskova@tencon.sk
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD., správca

K007518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Grelnethová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 2337/24, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1975
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2015 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Sp. zn. správcovského spisu:

2K/19/2016 S 1716

Sp. zn. súdneho spisu:

2K/19/2016

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 06.04.2016, sp. zn. 2K 19/2016 – 77, bola naša
spoločnosť v konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka: Miroslava GRELNETHOVÁ, nar.: 02.05.1975,
trvale bytom: Moskovská 2337/24, 974 04 Banská Bystrica (ďalej v texte aj „dlžník“), ustanovená do funkcie
správcu.

Doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty

1. Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka, popis: pravidelné mesačné zrážky zo mzdy v zákonnej
výške (počnúc vyhlásením konkurzu) úpadcu; Právny dôvod vzniku: nárok úpadcu na výplatu mzdy; Dlžník:
CBA Slovakia a.s., ulica Dukelských hrdinov č.2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, deň zapísania:
01.04.2016, dôvod zapísania: priznaný nárok na výplatu mzdy v prospech úpadcu; Súpisová hodnota:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01.04.2016, dôvod zapísania: priznaný nárok na výplatu mzdy v prospech úpadcu; Súpisová hodnota:
zrážka zo mzdy v zákonnej výške, Mena: EUR.

Nie je evidovaný žiadny majetok, ktorý by mal tvoriť oddelenú podstatu.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K007519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Ján Husťak,
ktoré sa uskutočnila dňa 24.03.2017 o 11:30 hod. na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice

Úpadca:

Ján Husťak,
nar. 01.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska Roztoka 43

Správca:

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

Značka správcu:

S1773

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

4K/30/2016

Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Ján Husťak bolo zvolané Mgr. Bc. Marekom
Figurom, správcom na schôdzi veriteľov úpadcu. Toto zasadnutie sa uskutočnilo na adrese Žriedlová 3, 040 01
Košice, pričom správca bol na tamto zasadnutí osobne prítomný.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomný zástupca veriteľov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Program zasadnutia zástupcu veriteľov:
1)

Otvorenie

2)

Elektronická komunikácia

3)

Záver

1.

Otvorenie

Mgr. Bc. Marek Figura, správca, privítal prítomného zástupcu veriteľov na tomto zasadnutí a oboznámil ho
s programom tohto zasadnutia.

2.

Elektronická komunikácia

Zástupca veriteľov a správca sa dohodli, že vzájomnú komunikáciu budú realizovať elektronickou poštou.
Kontaktná osoba zástupcu veriteľov je Mgr. Zuzana Karasová pričom jeho e – mailová adresa je
karasova.zuzana@slsp.sk.

3.

Záver

Nakoľko bol program tohto zasadnutia vyčerpaný, zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy, nevznáša
žiadne námietky voči priebehu stretnutia ani námietky voči zneniu zápisnice alebo prijatým uzneseniam, zasadnutie
zástupcu veriteľov bolo ukončené o 12:00 hod.

...........................................................
Slovenská sporiteľňa, a.s. v zast.
Mgr. Zuzana Karasová, právnik
na základe poverenia

K007520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chmurovič Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 398/5, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2017 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1K/7/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Ing. Peter Chmurovič, nar. 27.06.1979, bytom Lesná 398/5, 086 33
Zborov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/7/2017, oznamuje, 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 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917/664 777 alebo e-mailom na adrese:
figura@figuralegal.sk.
V Prešove dňa 30.03.2017
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K007521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Kucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 153, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2017/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu Stanislava Kucková, nar.
9.6.1993, bytom Krížová Ves 153, 059 01 Spišská Belá zvoláva 1. schôdzu veriteľov na deň 9.5.2017 o 10.00 hod.
s miestom konania: kancelária správcu na adrese Tkáčska 2, 080 01 Prešov, III. poschodie.
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského
orgánu, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Rôzne, 6. Záver.
Prezentácia veriteľov začne o 9.40 hod.. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti a právnické osoby aj
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie
na zastupovanie veriteľa – originál alebo osvedčenú kópiu a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta.
Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii.

K007522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Kucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 153, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2017/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu Stanislava Kucková, nar.
9.6.1993, bytom Krížová Ves 153, 059 01 Spišská Belá, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená kaucia vo výške 350,-EUR na účet č. 1418030009/1111, IBAN: SK4911110000001418030009
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera

K007523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
Súpisová zložka č. 5
Iná majetková hodnota - Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za mesiac február 2017 zrážka zamestnávateľa S-DRINK s.r.o.
Súpisová hodnota: 22,74 eur
Dátum zápisu do podstaty: 30.03.2017

K007524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2651/1, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 889 549
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2015 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zverejnenie ponukového konania
JUDr. Lenka Jamnická správca dlžníka, ARDEM Slovakia spol. s r.o. IČO: 43 889 549, Komenského 2651/1, 069
01 Snina oznamuje (ďalej len ako „Úpadca“), v zmysle súhlasu Zástupcu veriteľov / Okresný súd Prešov / na
odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ,kterého presná špecifikácia je uvedená v súpise majetku
všeobecnej podstaty uverejnenej v OV č. 62/2016 dňa 1.4.2016 zverejňuje Oznam o III. kole verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty za nasledovných podmienok:
1. Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania zverejnením ponuky v OV.
2. Jednotlivé súpisové zložky majetku sa predávajú jednotlivo ako hnuteľné vecí.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto v Obchodnom vestníku.
4. Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ – 4K/4/2015
NEOTVÁRAŤ“ a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu Volgogradská 9A, 080 01 Prešov.
5. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia
ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:
· · presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia - obchodné meno, sídlo/miesto
podnikania, IČO, FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné
bydlisko, rodné číslo),
· · označenie predmetu kúpy:
·

kúpna cena

· · aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP,
· · doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 50%, ktorý preddavok musí
byť pripísaný na účet správcu č. 167443532/0200 najneskôr do dňa ukončenia ponukového
konania,
· · vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky,
· · súhlasné vyhlásenie záujemcu, že ak odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do všeobecnej
podstaty úpadcu; Správca je oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty pomernú časť
kúpnej ceny (preddavok),
· · ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná,
7. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.
8. Vyhodnotenie ponúk :
· · na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená
požadovaným spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
· · správca v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí ponuky, o čom
vyhotoví úradný záznam a predloží zástupcovi veriteľov / Okresný súd Prešov / k odsúhlaseniu a určeniu víťaza.
· · víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a
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ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu,
· · správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky,
· · neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
9. Obhliadka predmetu kúpy záujemcom sa uskutoční podľa potreby na základe predchádzajúcej
telefonickej dohody so správcom na tel. čísle 0915858289.

Správca odpredá hnuteľný majetok
Typ súpisnej položky majetku: Motorové vozidlo Ford Kuga D2 /G6DG2R/, EČ: SV350AR, nákladné vozidlo, 100kW,
druh karosérie: BB skriňová, dodávková, farba: šedá metalíza, rok výroby: 2009. Stav: jazdené. Spoluvlastnícky
podiel: 1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5.500,-Eur
Typ súpisnej položky majetku: Motorové vozidlo Mercedes-benz S 320 CDI, EČ: SV350AS, osobné vozidlo, 150kW,
druh karosérie: AA sedan, farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2002. Stav: jazdené. Spoluvlastnícky podiel:
1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.500,-Eur

V Prešove, dňa: 30.03.2017

JUDr. Lenka Jamnická
konkurzný správca

telefonický kontakt: + 421 915 858 289

K007525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chmurovič Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 398/5, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2017 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Ing. Peter
Chmurovič, nar. 27.06.1979, bytom Lesná 398/5, 086 33 Zborov (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/7/2017 zo dňa 08.03.2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16,
080 01 Prešov.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 52/2017 dňa 15.03.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Ing. Peter Chmurovič, nar. 27.06.1979, bytom Lesná 398/5, 086 33 Zborov, Slovak republic (hereinafter the
„Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 1K/7/2017 dated as of
March 8, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee Mgr. Bc. Marek Figura
was appointed.
This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial Bulletin no. 52/2017 til on
15.03.2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
V Prešove dňa 30.03.2017
Mgr. Bc. Marek Figura, správca
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K007526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp.zn.31K/10/2016 zo dňa 22.3.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku
č.62/2017 dňa 29.3.2017 uložil súd správcovi povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku schôdzu veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, trvale bytom Ruskov 446, 044 19
Ruskov, týmto v súlade s hore uvedeným uznesením súdu podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I, pod
sp.zn.:31K/10/2016 ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20.apríla 2017 o 10:00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Floriánska 19, 040 01 Košice, č.d.203 (budova EURODOMU) s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru,
4. Záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 09:50 hod. do 10:00 hod. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii
predložia doklad totožnosti, veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s
dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu a zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad totožnosti.
JUDr.Juraj Špirko-správca

K007527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Haraszti
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rešica 137, 044 73 Rešica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2015 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
Správca úpadcu, Peter Haraszti, nar. 05.03.1969, bytom Rešica 137,044 73 Rešica, sp. zn. 26K/28/2015, v zmysle
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") 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.
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Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Zástupca veriteľov,, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach dňa 30. 03. 2017
Areko Group k.s., správca

K007528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/27/2014 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/27/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VEREJNOM PONUKOVOM KONANÍ

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30K/27/2014 zo dňa 01. decembra 2014, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 234/2014 dňa 08. decembra 2014 v právnej veci navrhovateľa: Slovenská sporiteľňa,
a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Lakotrade Slovakia, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov, IČO: 36 020 966 súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil správcu: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu S1178.
Oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ alebo SLSP“) tvoria okrem iného pohľadávky
úpadcu z obchodného styku voči jeho obchodným partnerom v súpisovej hodnote 2 219 101,55 € (ďalej iba ako
„pohľadávky úpadcu“). Pohľadávky úpadcu boli zverejnené ako doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty
v Obchodnom vestníku č. 67/2015 zo dňa 09. apríla 2015, č. oznámenia: K007690, ako súpisová zložka č. 7
majetku oddelenej podstaty.
V súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa zo dňa 23. marca 2017 je správca oprávnený speňažiť
pohľadávky úpadcu tvoriace oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa formou realizácie speňažovania podľa ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR), t.j. realizáciou verejného ponukového
konania.
Správca vyzýva záujemcov na predloženie záväznej ponuky na odkúpenie pohľadávok úpadcu za splnenia
nasledovných podmienok:
·
·
·

Lehota na predkladanie ponúk je 20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v stanovenej lehote doručená v neporušenej obálke do sídla kancelárie
správcu osobne alebo poštou s výrazným označením „Konkurz Lakotrade Slovakia – Ponuka –
Neotvárať!“
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v stanovenej lehote doručená v neporušenej obálke tiež do sídla
zabezpečeného veriteľa na adresu: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, odd.
vymáhania pohľadávok firiem osobne alebo poštou s výrazným označením „Konkurz Lakotrade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vymáhania pohľadávok firiem osobne alebo poštou s výrazným označením „Konkurz Lakotrade
Slovakia – Ponuka – Neotvárať!“
Na ponuky doručené správcovi konkurznej podstaty alebo SLSP ako zabezpečenému veriteľovi po lehote
sa nebude prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas tak správcovi konkurznej
podstaty ako aj SLSP, takáto ponuka bude neplatná.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, ponúkanú kúpnu cenu za
pohľadávky úpadcu, akceptáciu lehoty splatnosti kúpnej ceny, akceptáciu podmienok ponukového konania
a návrhu zmluvy o postúpení pohľadávok úpadcu.
Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk.
Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie výhodnosti ponuky je výška ponúkanej kúpnej ceny, t.j. ako
najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
V prípade rovnosti záväzných ponúk rôznych záujemcov, správca konkurznej podstaty týchto záujemcov
vyzve, aby v lehote do 10 (desiatich) dní od doručenia výzvy správcu svoju záväznú ponuku upravili
a doručili do kancelárie správcu konkurznej podstaty a rovnako aj SLSP ako zabezpečenému veriteľovi na
adresu: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, odd. vymáhania pohľadávok firiem
osobne alebo poštou s výrazným označením „Konkurz Lakotrade Slovakia – Ponuka – Neotvárať!“
V prípade, ak záväzné ponuky nebudú upravené, prihliadne sa na čas doručenia a správca konkurznej
podstaty vyhodnotí ako úspešného záujemcu toho, ktorého ponuka bola doručená do kancelárie správcu
konkurznej podstaty skôr.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu v lehote do 3 (troch) pracovných dní po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk záujemcov, o čom sa vyhotoví úradný záznam, ktorý sa obratom zašle
e-mailom SLSP ako zabezpečenému veriteľovi.
Výsledky ponukového konania správca písomne oznámi SLSP ako zabezpečenému veriteľovi do 3 (troch)
pracovných dní odo dňa otvárania obálok so záväznými ponukami.
Zabezpečený veriteľ má oprávnenie odsúhlasiť alebo odmietnuť predloženú víťaznú ponuku ako
neprimerane nízku v lehote 7 (sedem) pracovných dní od oznámenia výsledkov ponukového konania zo
strany správcu konkurznej podstaty.
Správca konkurznej podstaty písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi do 10
(desať) pracovných dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného veriteľa.
Správca konkurznej podstaty uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení pohľadávok do 10
(desať) pracovných dní odo dňa doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného
veriteľa, pričom kúpna cena musí byť zaplatená pri uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávok.

Upozornenie pre záujemcov:
Pohľadávky úpadcu sú predmetom ponukového konania ako celok (balík pohľadávok).
Pohľadávky úpadcu môžu byť aj premlčané, môžu mať aj iné právne vady súvisiace s ich vznikom a prípadným
postúpením.
Správca ako vyhlasovateľ ponukového konania nezodpovedá za bonitu postupovaných pohľadávok úpadcu, za ich
vymožiteľnosť, za ich prípadné nezrovnalosti spôsobené nedostatkami v účtovnej evidencii úpadcu, ani za prípadné
nezrovnalosti týkajúce sa účtovnej a právnej existencie pohľadávok.
Úspešný záujemca svojím podpisom na zmluve o postúpení pohľadávok úpadcu potvrdí, že bol zo strany správcu
na tieto skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných právnych vád
postúpených pohľadávok úpadcu, ako aj nárokov z nesprávnej špecifikácie výšky niektorej z postúpených
pohľadávok úpadcu.
Úspešný záujemca nie je z tohto dôvodu oprávnený od zmluvy o postúpení pohľadávok úpadcu odstúpiť ani
požadovať náhradu akejkoľvek škody.

Ďalšie podmienky:
Záujemcovia sa môžu informovať na tel. č.: 0905 937 649, resp. mailom na adrese: krupicka@slovanet.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 04.04.2017

Ing. Imrich Krupička, správca

K007529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papp Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gudernova 289 / 1, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/73/2015 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/73/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,v
mene, kt. koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Štefan Papp, bytom: Gudernova
289/1, 040 11 Košice, narodený: 12.06.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu zo
všeobecnej podstaty.
Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje Zástupcu veriteľov a každého, kto tvrdí že je veriteľom
pohľadávky proti podstate o:
·
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u Správcu v lehote
do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.

V Košiciach, dňa 30.03.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K007530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papp Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gudernova 289 / 1, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 04.04.2017

Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/73/2015 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/73/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,v
mene, kt. koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Štefan Papp, bytom: Gudernova
289/1, 040 11 Košice, narodený: 12.06.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

V Košiciach, dňa 30.03.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
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