Obchodný vestník 69/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2017

K007764
Spisová značka: 2K/56/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A.K.K. Stavebná spoločnosť,
s.r.o., so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36 780 391, správcom ktorého je: Mgr. Boris Kotleba, so
sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1231, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: A.K.K. Stavebná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Račianska 66, 831 02
Bratislava, IČO: 36 780 391, zrušuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007765
Spisová značka: 6K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: RED FIELD s.r.o., so sídlom Zvoleněves 44, 273 25
Kladno, Česká republika, IČO: 256 04 643, zastúpený: Peter Duman, bytom Mierová 60, 821 05 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 844
639
rozhodol
Súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamieta.
Súd priznáva Dlžníkovi náhradu trov konania.
Poučenie:
Proti výroku o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
na Okresný súd Bratislava I, písomne, vo dvoch vyhotoveniach. 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 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolanie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 31.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007766
Spisová značka: 6K/18/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Heinz Sieberer - Messtech s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 955 384, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Heinz Sieberer Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Messtech s.r.o.,
so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 955 384
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Heinz Sieberer - Messtech s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 955 384, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Heinz Sieberer Messtech s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 955 384
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Heinz Sieberer - Messtech s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 955
384 predbežného správcu: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava,
zn. správcu: S 1141.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007767
Spisová značka: 2K/34/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Mgr. Beata Chauturová, nar. 07.02.1984, trv. byt. Riazanská
678/26, 831 03 Bratislava uznesením č.k. 2K/34/2016 - 95 zo dňa 22.11.2016, pre nedostatok majetku zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Beata Chauturová, nar. 07.02.1984, trv. byt. Riazanská 678/26, 831 03
Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K007768
Spisová značka: 2K/51/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Albert Altdorffer, nar. 23. 03.
1963, trv. byt. Halová 8, 851 01 Bratislava, správcom ktorého je Ing. Mgr. Viera Fraňová , so sídlom kancelárie
Holubyho 16, 902 01 Pezinok, značka správcu S 1260, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Mgr. Viera Fraňová , so sídlom kancelárie Holubyho 16, 902 01 Pezinok,
značka správcu S 1260, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007769
Spisová značka: 8K/10/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré
Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 47 908 611, právne zast.: Advokátska kancelária Roštár - Slovák, s.r.o., Révová
7, 811 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LIBRI s.r.o., Mikulášska 25, 811 01
Bratislava, IČO: 17 054 346
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LIBRI s.r.o., Mikulášska 25, 811 01 Bratislava, IČO: 17 054 346.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007770
Spisová značka: 8K/14/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03.05.1945, Černyševského
46, 851 01 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03.05.1945,
Černyševského 46, 851 01 Bratislava

rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03.05.1945, Černyševského
46, 851 01 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
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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vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007771
Spisová značka: 1K/3/2012
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 3/2012 - 325 zo dňa 21. 02. 2017 zrušil konkurz na majetok
dlžníka Ivona Kubove, nar. 15. 05. 1965, bytom Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 03. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007772
Spisová značka: 31K/57/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Martinů, narodený: 05.05.1984,
bytom: Nižné Repaše 82, 053 71 Nižné Repaše, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Vladimír Besler, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1516 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.700,- EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.700,- EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 208/2016 správcovi podstaty, Ing. Vladimír Besler, so
sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1516 na účet č. SK68 7500 0000 0040 2414
4314, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K007773
Spisová značka: 31K/63/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ing. Katarína Masri, narodená: 13.06.1971, bytom: Hlavná 12/18, 040
01 Košice, o návrhu navrhovateľa: eMS Prešov, spol. s r.o., so sídlom: Čapajevova 29, 080 01 Prešov, IČO: 36 479
381, práv. zastúpený: Vašiv & Partners s.r.o., so sídlom: Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 238 836, na zrušenie
uznesení prijatých na 1. schôdzi veriteľov konanej dňa 21.03.2017, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Návrh navrhovateľa eMS Prešov, spol. s r.o., so sídlom: Čapajevova 29, 080 01 Prešov, IČO: 36 479 381, práv.
zastúpený: Vašiv & Partners s.r.o., so sídlom: Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 238 836 na zrušenie uznesení
prijatých na 1. schôdzi veriteľov dňa 21.03.2017, a to uznesenia č. 1 v znení: ,,Vo funkcii správcu bol potvrdený
správca Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.“ a uznesenia č. 2 v znení: ,,Za zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ č. 3
Dudáš Peter, bytom Hlavná 18, Košice.“, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K007774
Spisová značka: 2K/25/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Vasilišin, nar.
13.3.1983, bytom Hviezdoslavova 449/5, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so
sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ľube Berezňaninovej, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007775
Spisová značka: 1K/45/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Ing. Ján Jamnický, nar.
27.07.1979, bytom Hlavná 490/10, 059 21 Svit správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie
Štúrova 30, 066 01 Humenné o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol

Priznáva Mgr. Radovanovi Muzikovi, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007776
Spisová značka: 1K/44/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Knapik, nar. 28.10.1969,
bytom 065 45 Hromoš 46, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01
Prešov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bytom 065 45 Hromoš 46, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01
Prešov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jozefa Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007777
Spisová značka: 1K/45/2016

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Ing. Ján Jamnický, nar.
27.07.1979, bytom Hlavná 490/10, 059 21 Svit správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie
Štúrova 30, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Radovana
Muziku, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 EUR
zloženého dňa 08.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie položka 16/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 31.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007778
Spisová značka: 1K/55/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOBYT Slovakia, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 36 482 510, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mariána
Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou nevyčerpanú časť preddavku vo výške
1.659,70 EUR zloženého dňa 29.10.2013 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 90/2013 ( 81/10-13 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 3.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007779
Spisová značka: 1K/39/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Kurilčin, nar.
09.03.1975, trvale bytom Nábrežná 863/19, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom
kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Vladimíra Šatníka, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 3.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007780
Spisová značka: 1K/59/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Sokol, nar.
14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 1K/59/2014-164 zo dňa 21.03.2017 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 28.03.2017, ktorý správne znie:
„konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Rastislav Sokol, nar. 14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
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 3.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007781
Spisová značka: 4CoKR/2/2017
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Roman Rizman a sudcov JUDr. Zdenka
Kohútová a Mgr. Mária Hlaváčová v spore navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská
100/A, Bratislava, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Veronika Čechová, nar.
25.3.1963, Zákutie 131/24, Zborov o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 1K/23/20155 zo dňa 10.10.2016, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
Krajský súd v Košiciach dňa 28.2.2017
JUDr. Roman Rizman, predseda senátu
K007782
Spisová značka: 4CoKR/3/2017
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Roman Rizman a sudcov JUDr. Zdenka
Kohútová a Mgr. Mária Hlaváčová v spore navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská
100/A, Bratislava, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fedor Drančak, nar.
5.6.1969, Študentská 1458/21, Snina, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k.
1K/29/2015-42 zo dňa 10.10.2016, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
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v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
Krajský súd v Košiciach dňa 28.2.2017
JUDr. Roman Rizman, predseda senátu
K007783
Spisová značka: 1K/11/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TOPFARM s.r.o., so sídlom Jarková 61, 075 01 Malý
Ruskov, IČO: 36 788 431, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAV-MI, spol. s r.o., Košice, so
sídlom Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 43 896 987, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: STAV-MI, spol. s r.o., Košice, so sídlom Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská
Polianka, IČO: 43 896 987.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
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 Prešov dňa 3.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007784
Spisová značka: 1K/11/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Mandela, nar.
30.03.1981, trvale bytom 067 41 Ptičie č. 54, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie
Hlavná 13, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
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odvoláva JUDr. Jozefa Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 3.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007785
Spisová značka: 29K/9/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Rudolf Paulech, nar. 28.10.1956, bytom
Žilinská 650/16, 911 01 Trenčín, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť BANKRUPTCY
LIQUIDATION, k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu
S1514, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu obchodnú spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION, k. s. so sídlom kancelárie
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 31.3.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K007786
Spisová značka: 29K/21/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RSDr. Vladimír Kolarovský, nar.
26.03.1949, trvale bytom Vlárska 156/43, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom
kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS
KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, práv. zast. advokátskou
kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do
konkurzného konania takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránil neúplnosť
návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 23.03.2017 k sp. zn. 29K/21/2012
nasledovne:
je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa
21.10.2015 uzavretej medzi postupcom obchodnou spoločnosťou Credium Slovakia, a. s. so sídlom Einsteinova 21,
825 86 Bratislava, IČO 35 845 490 a postupníkom EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO 35 724 803, na ktorej budú úradne osvedčené podpisy oboch zmluvných strán, resp. ich
splnomocnených zástupcov spolu s Prílohou č.1 (Úverové zmluvy),
je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o prevode portfólia zo dňa 09.10.2015
uzavretej medzi predávajúcim obchodnou spoločnosťou Credium Slovakia, a. s. so sídlom Einsteinova 21, 825 86
Bratislava, IČO 35 845 490 a kupujúcim EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO
35 724 803, na ktorej budú úradne osvedčené podpisy oboch zmluvných strán, resp. ich splnomocnených zástupcov
spolu s Prílohou č.2 (Zoznam pohľadávok),
Oznámenie o Splatených pohľadávkach.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 31.3.2017
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JUDr. Michal Fiala, sudca
K007787
Spisová značka: 38K/47/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť BRIAN
spoločnosť s. r. o. v konkurze so sídlom Nám. A .Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 564 712, ktorého
správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1394, 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
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 51 686,45 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod
č.12-DÚ TN-1 až 12-DÚ TN-50 a č. 21-DÚ TN-1 až 21-DÚ TN-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 3.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007788
Spisová značka: 40K/6/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO 46
987 037, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO
46 987 037 takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO 46 987 037.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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.
Okresný súd Trenčín dňa 3.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

11

Obchodný vestník 69/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2017

K007789
Spisová značka: 22K/4/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Tišťan, nar. 13.10.1952, trvale bytom Mojmírova
1162/7, 020 01 Púchov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Miroslav Tišťan, nar. 13.10.1952, trvale
bytom Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Tišťan, nar. 13.10.1952, trvale bytom Mojmírova 1162/7, 020 01
Púchov.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie radlinského 578/11, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, značka správcu S294.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca 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 dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, 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 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/4/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej
ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
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hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 3.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007790
Spisová značka: 40K/40/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bc. Pavol Kozák, nar. 11.07.1979,
trvale bytom Halalovka 2343/33, 911 08 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so
sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o návrhu správcu na určenie
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr.
Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
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správcu S297 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 81/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007791
Spisová značka: 38K/45/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ROANY spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom Cígeľ 171, PSČ: 971 01, IČO: 47 005 793, uznaného za malý konkurz, správcom ktorého je JUDr. Martina
Válková, so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, o návrhu správcu na uloženia odporučenia postupu ,
takto
rozhodol
Správcovi sa o d p o r ú č a v konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 37Cb/2/2016 uzatvoriť so
žalovanou Vladimírou Pravdovou súdny zmier v nasledovnom znení:
„Súd určuje, že kúpna zmluva zo dňa 25.2.2014 uzatvorená medzi ROANY spol. s r.o., so sídlom Cígeľ 171, PSČ:
971 01, IČO: 47 005 793 ako predávajúcim a Vladimírou Pravdovou, nar. 9.6.1980, bytom Linz, hausleitnerweg 48,
Rakúska republika ako kupujúcou, predmetom ktorej je predaj motorového vozidla Mitsubishi ASX, čierna metalíza,
VIN: JMBXNGA1WBZ020097, rok výroby 2011, EvČ: PD776DY je voči konkurzným veriteľom v konkurze
vyhlásenom Okresným súdom Trenčín sp. zn. 38K/45/2014 na majetok úpadcu ROANY spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom Cígeľ 171, PSČ: 971 01, IČO: 47 005 793 právne neúčinná.
Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi do všeobecnej podstaty úpadcu ROANY spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Cígeľ 171, PSČ: 971 01, IČO: 47 005 793 sumu 4.500,00 Eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007792
Spisová značka: 2K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jana Janigová, nar.
07.05.1965, bytom Na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec, v časti o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 167/13, 010 01
Žilina, odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 255,92 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 255,92 eur
predbežnému správcovi: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, z
preddavku zloženého navrhovateľom na účet Okresného súdu Žilina dňa 5.12.2016 a vedeného pod položkou
denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 168 rok 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí,
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007793
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Michalovič Elektrik, s miestom podnikania Rosina
865, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Jaroslav Michalovič Elektrik, s miestom podnikania Rosina 865, 013 22
Rosina, IČO: 10 945 105 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania (§ 116 ods.5 ZKR) do
15 dní od jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku.
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, 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 31.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007794
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o.,
Nobelova 48, 831 02 Bratislava, IČO: 35 834 528, 2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká
republika, IČO: 60 697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47
373 067, právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, za účasti
pristupujúcich veriteľov na základe právoplatného rozhodnutia o pristúpení do konania: 4/ HDT SK, s.r.o. so sídlom
Borekova 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 884 088, 5/ C O M F E R R s.r.o., so sídlom Čenkovce 312, 930 39
Čenkovce, IČO: 31 431 046, 6/ HRASPO spol. s r.o., so sídlom Krejčího 40a, 627 00 Brno, Česká republika, IČO:
253 23 610 právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, 7/
LADCE Betón, s.r.o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, právne zastúpený: JUDr.
Marián Karásek, advokát, M.R.Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 922 556 v časti o návrhu veriteľa:
PROSPECT spol. s r.o., so sídlom J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 107 100, právne zastúpený:
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., so sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 813
401, na pristúpenie do konania, takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie obchodnej spoločnosti PROSPECT spol. s r.o., so sídlom J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 34 107 100, do konkurzného konania voči dlžníkovi REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01
Bytča, IČO: 43 941 443.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.

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 3.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K007795
Spisová značka: 8K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RVZ TOMITRADE, Export-Import, s.r.o., so sídlom SNP
588, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31 602 681, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Stanislav Bíroš, so sídlom
kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: RVZ TOMITRADE, Export-Import, s.r.o., so sídlom SNP 588, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 31 602 681.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 3.4.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K007796
Spisová značka: 8K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Horvath, nar. 17.03.1979, bytom Gaštanová 3077/15,
010 07 Žilina, do 28.03.2017 podnikajúci pod obchodným menom Marek Horvath - H & M, s miestom podnikania
Gaštanová 3077/15, 010 01 Žilina, IČO: 37 095 463, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marek Horvath, nar. 17.03.1979, bytom Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
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
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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 Žilina dňa 3.4.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K007797
Spisová značka: 7R/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Areál Starej
tehelne, Sučany, IČO: 36 239 631, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Areál Starej tehelne, Sučany, IČO:
36 239 631, zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania (§ 116 ods. 5 ZKR) v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, na Okresnom súde Žilina.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
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. Podanie 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 (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ( ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis a spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K007798
Spisová značka: 40NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bydliskom
Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr.
Danica Birošová, s. r. o. so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžníčka Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bydliskom Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníčke Alexandre Minárikovej sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007799
Spisová značka: 40K/35/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NOVÝ OBZOR s. r. o. v konkurze so
sídlom Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 36 702 617, uznaného za malý, ktorého správcom je
obchodná spoločnosť Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín,
IČO 45 462 801, značka správcu S1433, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi obchodnej spoločnosti Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01
Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu S1433 sa priznáva paušálna odmena za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 7 966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEVA Invest spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 1406/21, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 672 360
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2017 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k.s., s adresou kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: CEVA Invest spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 1406/21, 831 04 Bratislava, IČO: 36 672 360, oznamuje, že
do správcovského spisu v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp.zn.: 6K/9/2017, je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917 515 846, alebo mailom:
kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 04.04.2017
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K007801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEVA Invest spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 1406/21, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 672 360
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2017 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu pre účely zloženia kaucie
Pospíšil & Partners, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: CEVA Invest spol s r.o., so sídlom: Rožňavská
1406/21, 831 04 Bratislava, IČO: 36 672 360, týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné
zložiť kauciu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, za popretie pohľadávky veriteľom. Účet pre uvedený účel je vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK55
0200 0000 0025 2713 6659.

V Bratislave, dňa 04.04.2017
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007802
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:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie na ulici Dunajská 48, 811 08 Bratislava, správca úpadcu City Projects
s.r.o., so sídlom na ulici Betliarska 12, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 116 390, v zmysle ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom na ulici Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, doručená Správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného v zmysle ust. § 31 ods. 1 ZKR a to:

-

pohľadávka prihlásená vo výške 800,00 EUR (zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č. 12/1).

K007803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legerského 6, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Rakovský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S1181
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

9. Iná majetková hodnota:
Časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 02/2017 vo výške 38,80 EUR
súpisná hodnota: 38,80EUR
deň zápisu: 04.04.2017
dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

JUDr. Alojz Rakovský

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradníca 10, 813 66 Bratislava,
IČO: 215759, prihlásená samostatnou prihláškou por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 99,50 EUR;
2. pohľadávka veriteľa PIERCE CONTROL AUTOMATION s.r.o., so sídlom Ruppeldtova 9, 036 01 Martin,
IČO: 36 411 728, prihlásená samostatnou prihláškou por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1 207,99
EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K007805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Javorský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 550 / 71, 903 01 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2012 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 12/2016
Súpisová hodnota: 72,00 Eur
Deň zaradenia: 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 102

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 1/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 72,00 Eur
Deň zaradenia: 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 103

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 2/2017
Súpisová hodnota: 72,00 Eur
Deň zaradenia: 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 104

K007806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prokop Michael
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kríži 40, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z pracovnej odmeny dlžníka za 12/2016
Súpisová hodnota: 23,02 Eur
Deň zaradenia: 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 19

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z pracovnej odmeny dlžníka za 1/2017
Súpisová hodnota: 24,07 Eur
Deň zaradenia: 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 20

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z pracovnej odmeny dlžníka za 2/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 10,53 Eur
Deň zaradenia: 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 21

K007807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

D./ Doplnenie súpisu oddelenej podstaty – súbor hnuteľné veci – skladové zásoby
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
zabezpečený veriteľ v prvom poradí na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.
71/ZZ/2014 zo dňa 22.05.2014 – V 3742/2014 zo dňa 30.06.2014.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 85,86 (vrátane)
Výška zabezpečenej pohľadávky:
a. výška zabezpečenej pohľadávky 85 predstavuje sumu 488.980,31 Eur
b. výška zabezpečenej pohľadávky 86 predstavuje sumu 212.137,31 Eur
Pohľadávky zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 85 a 86 sú zabezpečené do
sumy 890.000,- Eur.
Popis: skladové zásoby nachádzajúce sa v sklade na Pražskej 35, Nitra (časť zásob presťahovaná z pôvodného
skladu – predajného miesta Vajnorská 128/B, Bratislava), zásoby predstavujú náhradné diely do motorového
vozidla.
Približný rok výroby: 2013 - 2015
Stav opotrebovanosti: nepoužité
Súpisová hodnota majetku: 15.493,07 Eur
E./ Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
zabezpečený veriteľ v prvom poradí na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 43/ZZ/2014
zo dňa 11.03.2014, registrovaná v NCRzp pod č. NCRzp 2820/2014.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 85, 86
Výška zabezpečenej pohľadávky:
a. výška zabezpečenej pohľadávky 85 predstavuje sumu 488.980,31 Eur
b. výška zabezpečenej pohľadávky 86 predstavuje sumu 212.137,31 Eur
Pohľadávky zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 85 a 86 sú zabezpečené do
sumy 890.000,- Eur.
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1. Výstavné sklenené regály 3x, približný rok výroby 2010, opotrebované, súpisová hodnota majetku : 250,EUR;
2. Výstavná sklenené zostava skríň s policami, približný rok výroby 2002, stav opotrebovaný, súpisová
hodnota majetku: 125,- EUR;
3. Ventilátor, približný rok výroby 2011, stav opotrebovaný, súpisová hodnota majetku: 20,- EUR;
4. PC – nezistená značka, približný rok výroby 2006, stav opotrebovaný, z časti poškodený súpisová hodnota
majetku: 50,- EUR;
5. Tlačiareň – kancelárska, nezistený rok výroby, nezistená značka, stav opotrebovaný, z časti poškodená,
súpisová hodnota majetku: 20,- EUR;
6. Kancelárske kreslá 21 ks, nezistený rok výroby, všetky opotrebované z časti poškodené, súpisová hodnota
210,- Eur; (10,- Eur = ks);
7. Stolík kancelársky 2 ks, nezistený rok výroby, opotrebované z časti poškodené, súpisová hodnota 76,- Eur;
8. Zostava 3 skríň, nezistený rok výroby, opotrebované poškodené, súpisová hodnota 75,- Eur;
9. Tlačiareň – veľká kancelárska, nezistený rok výroby, opotrebovaná, poškodená, súpisová hodnota 120,Eur,
10. Police nástenné – 3 ks, nezistený rok výroby, opotrebované, súpisová hodnota 25- Eur,
11. Zasadačková sedacia zostava + 17 ks stoličiek, rok výroby cca 2013, v dobrom stave, súpisová hodnota
350,- Eur;
12. Obývačková zostava – reprezentatívna kancelária, rok výroby cca 2013, v dobrom stave, súpisová hodnota
350,- Eur;
13. Kuchynský nábytok, nezistený rok výroby, opotrebované, z časti poškodené, súpisová hodnota 120- Eur;
14. Police nástenné 2 ks, rok výroby cca 2013, v dobrom stave, súpisová hodnota 200,- Eur.
Zabezpečenými pohľadávkami sú pohľadávky:
a. Zo ZMLUVY O FINANCOVANÍ č. 11/ZF/2014 zo dňa 11.03.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2014,
Dodatku č. 2 zo dňa 04.09.2017, Dodatku č. 3 zo dňa 07.10.2014, Dodatku č. 4 zo dňa 28.11.2014,
Dodatku č. 5 zo dňa 10.03.2015, Dodatku č. 6 zo dňa 08.04.2015, Dodatku č. 7 zo dňa 30.09.2015,
Dodatku č. 8 zo dňa 07.12.2015, Dodatku č. 9 zo dňa 31.03.2016, na základe ktorej veriteľ poskytol
Úpadcovi finančné prostriedky rovnajúce sa kontokorentnému úveru vo výške 510.000,- Eur.
b. Zo ZMLUVY O FINANCOVANÍ č. 11/ZF/2014 zo dňa 11.03.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.03.2014,
Dodatku č. 2 zo dňa 04.09.2017, Dodatku č. 3 zo dňa 07.10.2014, Dodatku č. 4 zo dňa 28.11.2014,
Dodatku č. 5 zo dňa 10.03.2015, Dodatku č. 6 zo dňa 08.04.2015, Dodatku č. 7 zo dňa 30.09.2015,
Dodatku č. 8 zo dňa 07.12.2015, Dodatku č. 9 zo dňa 31.03.2016, na základe ktorej veriteľ poskytol
Úpadcovi finančné prostriedky rovnajúce sa kontokorentnému úveru vo výške 350.000,- Eur.
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K007808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapotok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 2. kole dražby
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
Daniel Somorovský, nar. 01.01.1973, bytom Zapotok 70, 900 81 Šenkvice, št. občan SR (ďalej len "úpadca"), ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Daniel Somorovský, nar. 01.01.1973, bytom Zapotok 70, 900 81 Šenkvice, št. občan SR (ďalej len "úpadca"), ako
dražobník poverený výkonom dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a podľa záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa vyhlasuje 2. kolo dražby majetku
úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 156/2016 dňa 12.08.2016
a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Dražobník a navrhovateľ dražby:
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, značka správcu S1636
Osvedčujúci notár:
JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
Miesto konania dražby:
LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava–Staré Mesto, 1. poschodie
Dátum konania dražby:
26.04.2017
Čas zahájenia dražby:
9:30 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu:
09:00 hod. – 9:30 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:
09:15 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
Vstupné vo výške 3,- EUR/osoba
Opakovaná dražba:
Áno
Predmet dražby:
Súbor nehnuteľností zapísaných do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká
9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, vo vlastníctve úpadcu zapísaných na LV č. 3265 a LV č. 280 vedených
Katastrálnym odborom Okresného úradu Pezinok, v katastrálnom území Veľké Šenkvice, okres: Pezinok, obec:
Šenkvice nasledovne:

byt č. 1 nachádzajúci sa na 1. poschodí rodinného domu so súpisným číslom 1048, postavenom na
parc. č. 401/1, na ulici Zapotok 1048/70, 900 81 Šenkvice, vedený Katastrálny odborom Okresného úradu
Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 3265, a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o
veľkosti 8550/24148;
byt č. 2 nachádzajúci sa na 2. poschodí rodinného domu so súpisným číslom 1048, postavenom na
parc. č. 401/1, na ulici Zapotok 1048/70, 900 81 Šenkvice, vedený Katastrálny odborom Okresného úradu
Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 3265, a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 3265, a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o
veľkosti 15598/24148;
garáž so súpisným číslom 1048, postavená na parc. č. 401/2, na ulici Zapotok 1048/70, 900 81
Šenkvice, vedený Katastrálny odborom Okresného úradu Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice
na LV č. 280;
pozemok – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 584 m², parc. č. 401/1, vedený Katastrálny
odborom Okresného úradu Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 280;
pozemok – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m², parc. č. 401/2, vedený Katastrálny
odborom Okresného úradu Pezinok, pre katastrálne územie Veľké Šenkvice na LV č. 280;

Predmet dražby (súbor nehnuteľností) sa draží tak „ako stojí a leží“.
Cena predmetu dražby:
157.000,00 EUR
Najnižšie podanie:
141.300,00 EUR
Minimálne prihodenie:
1.000,00 EUR
Dražobná zábezpeka:
15.000,00 EUR
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet správcu, IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388 vedený
v Československá obchodná banka, a.s. nasledovne:
Variabilný symbol - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa Správa
pre prijímateľa: ZABEZPEKA – SENKVICE
a to všetko tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 24.04.2017.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 24.04.2017.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň konania
dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na
bankový účet správcu, IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388 vedený v Československá obchodná banka, a.s., a
to bankovým prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak
ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK – SENKVICE, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do
15 dní od skončenia dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obhliadka predmetu dražby:
21.04.2017 o 10:00 hod.
Poskytnutie ďalších informácií je možné dohodnúť na telefónnom čísle +421 (2) 5413 1276, prípadne
info@lexcreditor.sk.

e-mailom:

Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac, d)
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe
vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 4K/25/2016, e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou
z dražby.
Nadobudnutie vlastníctva:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote a stanoveným spôsobom, prechádza na
neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku vydraženej ceny predmetu
dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle
jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní
príslušnému okresnému úradu a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 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,
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.
LexCreditor k.s.

K007809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DAMEN TEXTIL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borská 1/A, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 725 311
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Šancová 48, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2012 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom kancelárie správcu Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 43 045 413 ako
správca úpadcu: DAMEN TEXTIL s.r.o., Borská 1A, Bratislava 841 04, IČO: 35 725 311 (ďalej aj ako len
„Úpadca“) v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii uverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 231/2016 zo dňa 2.12.2016,
vyhlasuje týmto oznamom verejné ponukové konanie na predaj nasledovného majetku úpadcu ako celku, a
to peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných do súpisu konkurznej podstaty uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 26/2013 zo dňa 6.2.2013 nasledovne:
2. Typ: pohľadávka voči tretej osobe; Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a); Deň zápisu do súpisu
majetku: 31.01.2013; Dlžník: KLASSIKER GmbH, Modecenter Str. 22, A - 1030, Viedeň, Rakúsko; Právny dôvod
vzniku pohľadávky: dodanie služieb spočívajúce v šití šatstva; Istina pohľadávky: 4.757,50 EUR; Súpisová hodnota:
3.092,38 EUR
3. Typ: pohľadávka voči tretej osobe; Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a); Deň zápisu do súpisu
majetku: 31.01.2013; Dlžník: KLASSIKER GmbH, Modecenter Str. 22, A - 1030, Viedeň, Rakúsko; Právny dôvod
vzniku pohľadávky: dodanie služieb spočívajúce v šití šatstva; Istina pohľadávky: 7.239,80 EUR; Súpisová hodnota:
4.705,87 EUR
4. Typ: pohľadávka voči tretej osobe; Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a); Deň zápisu do súpisu
majetku: 31.01.2013; Dlžník: KLASSIKER GmbH, Modecenter Str. 22, A - 1030, Viedeň, Rakúsko; Právny dôvod
vzniku pohľadávky: dodanie služieb spočívajúce v šití šatstva; Istina pohľadávky: 7.348,30 EUR; Súpisová hodnota:
4.776,40 EUR
5. Typ: pohľadávka voči tretej osobe; Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a); Deň zápisu do súpisu
majetku: 31.01.2013; Dlžník: KLASSIKER GmbH, Modecenter Str. 22, A - 1030, Viedeň, Rakúsko; Právny dôvod
vzniku pohľadávky: dodanie služieb spočívajúce v šití šatstva; Istina pohľadávky: 8.125,20 EUR; Súpisová hodnota:
5.281,38 EUR
6. Typ: pohľadávka voči tretej osobe; Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a); Deň zápisu do súpisu
majetku: 31.01.2013; Dlžník: KLASSIKER GmbH, Modecenter Str. 22, A - 1030, Viedeň, Rakúsko; Právny dôvod
vzniku pohľadávky: dodanie služieb spočívajúce v šití šatstva; Istina pohľadávky: 7.831,60; Súpisová hodnota:
5.090,54 EUR
7. Typ: pohľadávka voči tretej osobe; Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a); Deň zápisu do súpisu
majetku: 31.01.2013; Dlžník: KLASSIKER GmbH, Modecenter Str. 22, A - 1030, Viedeň, Rakúsko; Právny dôvod
vzniku pohľadávky: dodanie služieb spočívajúce v šití šatstva; Istina pohľadávky: 5.541,80 EUR; Súpisová hodnota:
3.602,17 EUR
8. Typ: pohľadávka voči tretej osobe; Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a); Deň zápisu do súpisu
majetku: 31.01.2013; Dlžník: KLASSIKER GmbH, Modecenter Str. 22, A - 1030, Viedeň, Rakúsko; Právny dôvod
vzniku pohľadávky: dodanie služieb spočívajúce v šití šatstva; Istina pohľadávky: 6.585,50 EUR; Súpisová hodnota:
4.280,58 EUR
9. Typ: pohľadávka voči tretej osobe; Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a); Deň zápisu do súpisu
majetku: 31.01.2013; Dlžník: KLASSIKER GmbH, Modecenter Str. 22, A - 1030, Viedeň, Rakúsko; Právny dôvod
vzniku pohľadávky: dodanie služieb spočívajúce v šití šatstva; Istina pohľadávky: 6.999,70 EUR; Súpisová hodnota:
4.549,81 EUR
(Všetky uvedené pohľadávky ďalej aj ako len „Pohľadávky“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky speňažovania
a)
Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom
kancelárie správcu Šancová 48, 811 05 Bratislava, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA-DAMEN
TEXTIL - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 15 (pätnásť) dní odo dňa
zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni
zverejnení oznamu 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 Pohľadávok ako celku, 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)
Najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie ponúk v zmysle písm. a) musí záujemca zložiť na účet
správy konkurznej podstaty, vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., 1195741005/1111, majiteľ účtu:
DAMEN TEXTIL s.r.o., Borská 1A, Bratislava 841 04, IČO: 35 725 311, zábezpeku na úhradu kúpnej
ceny najmenej vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta do
kúpnej ceny za postúpenie Pohľadávok; zábezpeka sa bude považovať za uhradenú okamihom jej
pripísania na bankový účet Úpadcu.
d)

Záväzná ponuka na kúpu Pohľadávok Úpadcu 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);
2.

Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá záväzky voči Úpadcovi,

3.

Návrh kúpnej ceny za Pohľadávky ako celok;

4.

Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na kúpnu cenu,

5.
Uvedenie čísla účtu v tvare IBAN, SWIFT/BIC, adresa banky a adresa záujemcu, na ktorý
má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky.
e)
Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. d), ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený so súhlasom
príslušného orgánu vyradiť z vyhodnotenia.
f)
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, ktorý o otváraní obálok a o ich obsahu
spíše notársku zápisnicu, a to v nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; na
otváraní obálok je oprávnený zúčastniť sa príslušný orgán (jeho zástupca na základe plnej moci, poverená
osoba na základe poverenia).
g)
Následne správca v deň otvárania obálok vyhodnotí vo forme písomnej správy doručené ponuky,
ktorú predloží na schválenie príslušnému orgánu Úpadcu, ktorý je oprávnený v lehote 15 pracovných dní
určiť správcovi konkurznej podstaty:
1)
víťazného záujemcu, s ktorým bude na základe výzvy správcu konkurznej podstaty uzavretá
zmluva o postúpení pohľadávok; alebo;
2)
povinnosť odmietnuť predloženú/predložené ponuku/ponuky záujemcov a realizovať ďalšie
kolo verejného ponukového konania, a to na základe nového záväzného pokynu príslušného
orgánu; alebo
3)

povinnosť rokovať s prípadným záujemcom, resp. záujemcami rokovať o zvýšení kúpnej
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3)
povinnosť rokovať s prípadným záujemcom, resp. záujemcami rokovať o zvýšení kúpnej
ceny, prípadne vykonať licitáciu medzi záujemcami.
h)
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť ponuku alebo všetky ponuky aj bez uvedenia dôvodu;
príslušný orgán je rovnako oprávnený kedykoľvek zrušiť verejné ponukové konanie na základe písomného
pokynu správcovi konkurznej podstaty.
i)
Víťaza ponukového konania správca konkurznej podstaty vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení
pohľadávok Úpadcu, v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušného orgánu
Úpadcu, ktorým rozhodne v zmysle písm. g), a teda určí víťazného záujemcu.
j)
V prípade, že víťazný záujemca odmietne na výzvu správcu uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok
Úpadcu, je povinný zaplatiť v prospech účtu konkurznej podstaty zmluvnú pokutu za porušenie tejto
povinnosti vo výške zloženej zábezpeky na kúpnu cenu v zmysle bodu c); správca je oprávnený
jednostranne započítať nárok Úpadcu na zaplatenie zmluvnej pokuty voči pohľadávke záujemcu s víťaznou
ponukou na vrátenie zaplatenej zábezpeky, a to na základe dohody o zmluvnej pokute, ktorá bude prílohou
ponuky záujemcu, podpis na dohode o zmluvnej pokute zo strany záujemcu bude musieť byť úradne
osvedčený.
V Bratislave dňa 3.4.2017
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca Úpadcu

K007810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Hornáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 38, 919 42 Pavlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2013 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

38.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 359,19
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 359,19 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Správa finančnej kontroly, Drieňová 34, 826 25 Bratislava Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 03.04.2017
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
39.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 426,40
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Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 426,40 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Správa finančnej kontroly, Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 03.04.2017
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
JUDr.Ivana Sláviková, správca S1672

K007811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Randík Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohúňova 3601 / 32, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2015 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Titul zápisu položiek do súpisu všeobecnej podstaty: V-1046/2017, Darovacia zmluva zo dňa 28.2.2017, vz.30/17.
Súpisová
zložka majetku Popis stavby
č.

Štát Obec

Katastrálne
územie

8.
Rodinný dom
SR Hokovce Hokovce
Pozemky
Súpisová
Katastrálne
zložka majetku Druh pozemku Štát Obec
územie
č.
9.
Záhrady
SR Hokovce Hokovce
Zastavané
10.
plochy
a SR Hokovce Hokovce
nádvoria
11.
Orná pôda
SR Hokovce Hokovce
Zastavané
12.
plochy
a SR Hokovce Hokovce
nádvoria

ulica, súpisné
číslo
Č. Parcelné
orientačné
LV číslo
číslo
Hokovce, 187 101 1270/46

Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
zapísaný do súpisu všeobecnej
hodnota
podstaty:
1/2

8.000,-€

Výmera v m2

Č. Parcelné
LV číslo

277

101 1270/7

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty:
1/2

91

101 1270/8

1/2

15,95€

1032

101 1270/9

1/2

180,10€

185

101 1270/46

1/2

32,38€

Súpisová
hodnota
48,5€

8.276,93€

K007812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Petrisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1436
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
4K/68/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom
Račianska 114, 831 54 Bratislava, občan SR, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
úpadcu vedeného pod sp. zn. 4K/68/2016 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00
hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977
alebo prostredníctvom e-mailu na: bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

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

K007813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Petrisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(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"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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. Jana
Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54 Bratislava, občan SR (ďalej len „Úpadca“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/68/2016 zo dňa 10.01.2017 súd vyhlásil
konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil JUDr. Vieru Kubicovú, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, zn.
správcu S272 (ďalej len „Správca 1“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor:
Ing. Jana Petrisková, date of birth 20th May 1968, residency at Račianska 114, 831 54 Bratislava, Slovak republic
(hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no:
4K/68/2016 dated as of January 10, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, No. S272 was appointed (hereinafter the “Trustee
1”).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2017.
This resolution became valid and enforceable on 18th of January 2017.
Zároveň Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/68/2016 zo dňa 22.03.2017 súd
odvolal Správcu 1 z funkcie a za správcu ustanovil I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca 2“).
I hereby also inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no: 4K/68/2016 dated as of
March 22, 2017 the Trustee 1 was withdrew and the trustee I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.,
with its registered seat at Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, No. S1436 was appointed (hereinafter the “Trustee 2”).
This resolution became valid and enforceable on 29th of March 2017.
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
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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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K007814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Petrisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O ZMENE MIESTA KONANIA PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako úpadcu: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom
Račianska 114, 831 54 Bratislava, občan SR (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje zmenu miesta konania prvej
schôdze veriteľov.
Prvá schôdza veriteľov (ďalej len „Prvá schôdza veriteľov“) bola v zmysle ust. § 34 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zvolaná odvolaným správcom: JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S272
(ďalej len „Odvolaný správca“) na deň: 20.04.2017 o 11:00 hod. s miestom konania schôdze v sídle Odvolaného
správcu, a to zverejnením oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č. OV 53/2017 pod
značkou záznamu K005857 dňa 16.03.2017 (ďalej len „Oznámenie o zvolaní schôdze 1“), v znení oznámenia
o zvolaní schôdze veriteľov zverejnenom dňa 23.03.2017 v Obchodnom vestníku č. OV 58/2017 pod značkou
záznamu K006547 (ďalej len „Oznámenie o zvolaní schôdze 2“).
Z dôvodu zmeny v osobe správcu po zvolaní prvej schôdze veriteľov ako aj s ohľadom na zvolené miesto
konania prvej schôdze veriteľ Odvolaným správcom, týmto Správca oznamuje zmenu miesta konania prvej
schôdze veriteľov, ktorá sa riadne uskutoční v nezmenenom čase podľa pôvodného oznámenia v kancelárii
Správcu pre Bratislavský kraj na adrese:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.
Ostatné body uvedené v Oznámení o zvolaní schôdze 1 v znení Oznámenia o zvolaní schôdze 2, najmä čas
konania prvej schôdze veriteľov a jej program zostávajú týmto oznámením nedotknuté.
Zmenu miesta konania prvej schôdze veriteľov Úpadcu Správca popri zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku SR, osobitné oznámi účastníkom konkurzného konania, ako aj konajúcemu súdu.
V Bratislave, dňa 04.04.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K007815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Deutsch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 814/10, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/33/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp.zl.č. 18
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu vyplácané Sociálnou poisťovňou vo výške, v akej môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za mesiac marec 2017
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súpisová hodnota: 127,02 €
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K007816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gyerák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mad 232, 930 14 Mad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

29

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,47 €
obdobie 01/2017

30

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,47 €
obdobie 02/2017

31

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
60,20 €
obdobie 03/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 61/56 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 273 031
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/34/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/34/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty:
Záložné právo v 1 poradí
Veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s.,Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam a pohľadávkam z účtu č. 421 021 9201
Registrácia záložného práva: NCRzp:5522/2014, deň zápisu: 09.05.2014

Dôvod zapísania majetku pod č. 1 až 2 do oddelenej podstaty:

vlastnícke právo úpadcu

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisnej zložky majetku:

pohľadávka z účtu v banke

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

36

Obchodný vestník 69/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.04.2017

Opis súpisovej zložky:

účet č.:SK9831000000001210177108, Sberbank Slovensko, a.s.

Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

470 379,98

mena:

EUR

deň zápisu:

22.02.2017

Číslo súpisovej zložky: 2
Typ súpisnej zložky majetku:
Opis súpisovej zložky:
Spoluvlastnícky podiel :
súpisová hodnota:
mena:

pohľadávka z účtu v banke
účet č.:SK2631000000004210219236, Sberbank Slovensko, a.s.
1/1
2 038,14
EUR

deň zápisu:

22.02.2017

V Trnave dňa 03.04.2017

Prvý správcovský dom, .k.s.
správca

K007818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jarabiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

19

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
199,80 €
obdobie 12/2016

20

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
132,25 €
obdobie 01/2017

21

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
115,62 €
obdobie 02/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 402, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/32/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Ján Oláh, nar.
22.09.1986, bytom: 925 62 Váhovce 402 (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní 36K/32/2016 týmto v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok dňa 09.03.2017 som do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku:

Prihlásená suma pohľadávky v Evidencia
EUR
pohľadávok

Veriteľ

Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:
211,28 €
357 093 32

v zozname

Zapísaná pod por. č. 19

Mgr. Marek Piršel, správca

K007820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Juriga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/39/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan
Juriga, nar. 16.03.1964, bytom Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/39/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

9.

Sberbank Slovensko, a.s.

1000225781/3100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 02/2017

126,00 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K007821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEALPLAST, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná č.92, 925 28 Pusté Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 119 353
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2011 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2011
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisovej zložky majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Sládkovičovo, so sídlom Veľkoúľanská
cesta 1207, Sládkovičovo, IČO: 00 634 816; Zabezpečená pohľadávka zapísaná do „KZP“ pod poradovým číslom
18/1, 18/2, 18/4, 18/11 a 18/28.
Hnuteľná vec: Popis: osobný automobil PEUGEOT 406 BREAK kombi 2.0 HDI 110 8ERHZF, VIN:
VF38ERHZF81505439, EČV: GA775AV, rok výroby: 2002, spoluvlastnícky podiel 1/1; súpisová hodnota majetku:
2.500,00 EUR;
Hnuteľná vec: Popis: Osobný automobil ŠKODA FABIA 6Y/SCBMDX01/FM5FM52T029K130GGS, VIN:
TMBPW16Y964436542, EČV: GA164BM, rok výroby: 2005, spoluvlastnícky podiel 1/1; súpisová hodnota majetku:
3.000,00 EUR;

K007822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 26 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 7
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Zrážka z dôchodku za mesiac február 2017 poukázaná Sociálnou poisťovňou so sídlom v Bratislave v
zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 01.03.2017 na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK24 5200 0000 0000 1579
5395
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 11,77 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

K007823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GM TECHNOLOGY SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súvoz 1, 911 32 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 546 505
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/3/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

( v konaní o povolenej reštrukturalizácie právnickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov )
I.
Základné identifikačné údaje

správca:

JUDr. Danica Birošová

Piaristická 46
911 01 Trenčín
Slovenská republika
správca vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu:
S 106

dlžník: GM TECHNOLOGY SK s. r. o.
Súvoz 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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911 32 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 44 546 505

súd:

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 01 Trenčín
Slovenská republika

sp. zn.: 40R/3/2016

č. sp. spisu:

40R/3/2016 S 106

II.
Program zasadnutia veriteľského výboru

Táto zápisnica z predstavuje písomný záznam zo zasadnutia veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 6 zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov
( ďalej len ako: „ZKR“ ), konaného dňa 03.04.2017 so začiatkom o 12:45 v sídle správcu. Schôdze sa zúčastnili
všetci zvolení členovia veriteľského výboru, správca a predkladateľ plánu. Predmet zasadnutia veriteľského výboru
tvorí:

d)

a)

otvorenie a voľba predsedu veriteľského výboru;

b)

vzájomná forma komunikácie;

c)

predĺženie lehoty na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu;;

záver

III.
K bodu a) programu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril správca a skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je
uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, t.j. Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s., EXIMBANKA SR, Hydraulické stroje a zařízení s.r.o. Okrem veriteľov bol prítomný, okrem správcu,
aj predkladateľ plánu, pričom všetci prítomní svoju účasť potvrdili na prezenčnej listine.

Do zápisnice sa zaznamenáva konštatovanie

„Zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského
výboru, t.j. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., EXIMBANKA SR, Hydraulické stroje a zařízení s.r.o.“

Následne bolo pristúpené k hlasovaniu o predsedovi veriteľského výboru, pričom ako o prvom bolo sa hlasovalo
o veriteľovi: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., hlasovanie prebehlo nasledovne:

Hlasovanie o veriteľovi: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
Za:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., EXIMBANKA SR, Hydraulické stroje a zařízení s.r.o.
Počet hlasov za:
3
Proti :
Nikto
Počet hlasov proti:
0
Zdržali sa:
Nikto
Počet hlasov zdržaných:
0

Následne bolo prijate:

Uznesenie číslo 1:

„Zasadnutie veriteľského výboru zvolilo za svojho predsedu: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.“

IV.
K bodu b) programu

Bol predložený návrh, aby členovia veriteľského výboru za akékoľvek uznesenia veriteľského výboru hlasovali
e-mailovou formou, pričom všetky žiadosti o uloženie záväzného pokynu či akákoľvek inú korešpondencia je
veriteľskému výboru predkladaná tiež e-mailovou formou s tým, že vzájomná e-mailová komunikácia má povahu
písomného styku a je záväzná ako písomná forma. Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Za:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., EXIMBANKA SR, Hydraulické stroje a zařízení s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3
Nikto
0
Nikto
0

Následne bolo prijaté:

Uznesenie číslo 2:

„Veriteľský výbor súhlasí s navrhnutým spôsobom vzájomnej komunikácie, pričom súhlasí s tým, že
e-mailová komunikácia má povahu písomného styku a je ako písomný styk záväzná“.

V.
K bodu c) programu

Predkladateľ plánu požiadal veriteľský výbor o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu na
predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní, v zmysle § 143 ZKR. O danej veci hlasoval veriteľský výbor,
a to nasledovne:

Za:
Počet hlasov za:
Proti :
Počet hlasov proti:
Zdržali sa:
Počet hlasov zdržaných:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., EXIMBANKA SR, Hydraulické stroje a zařízení s.r.o.
3
Nikto
0
Nikto
0

Odôvodnenie veriteľského výboru: veriteľský výbor považuje vzhľadom na okolnosti a komplikovanosť
reštrukturalizácie, objem pohľadávok veriteľov prihlásených pohľadávok a dôvodnosť reštrukturalizácie dlžníka pri
zohľadnení zložitosti tvorby reštrukturalizačného plánu za prospešné predlženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.
Následne bolo prijaté:

Uznesenie číslo 3:

„Veriteľský výbor súhlasí a schvaľuje žiadosť predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie
návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní“
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VI.
K bodu d) programu

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené jeho predsedom dňa 03.04.2017 o 13:15, pričom bolo konštatované,
že voči prijatým uzneseniam neboli vznesené žiadne námietky, sťažnosti či pripomienky.

V Trenčíne, dňa 03.04.2017

.........................................
predseda veriteľského výboru

Listina prítomných

správca:

JUDr. Danica Birošová

Piaristická 46
911 01 Trenčín
Slovenská republika
správca vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu:
S 106

dlžník: GM TECHNOLOGY SK s. r. o.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 44 546 505

súd:

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sp. zn.: 40R/3/2016

č. sp. spisu:

40R/3/2016 S 106

Dňa 03.04.2017 boli zasadnutia veriteľského výboru prítomní:

EXIMBANKA SR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Hydraulické stroje a zařízení s.r.o.

JUDr. Danica Birošová

Ing. Igor Peterka

K007824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GM TECHNOLOGY SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súvoz 1, 911 32 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 546 505
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/3/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/3/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o predĺžení lehoty na predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní
Správca týmto oznamuje podľa § 143 ods. 1 ZKR, že dlžník ako predkladateľ plánu počas zasadnutia veriteľského
výboru dňa 03.04.2017 požiadal o predlženie lehoty na predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu na
predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní, pričom veriteľský výbor žiadosť dlžníka ako predkladateľa
plánu schválil.
Odôvodnenie veriteľského výboru: veriteľský výbor považuje vzhľadom na okolnosti a komplikovanosť
reštrukturalizácie, objem pohľadávok veriteľov prihlásených pohľadávok a dôvodnosť reštrukturalizácie dlžníka pri
zohľadnení zložitosti tvorby reštrukturalizačného plánu za prospešné predlženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.
Bolo teda prijaté uznesenie veriteľského výboru: „Veriteľský výbor súhlasí a schvaľuje žiadosť predkladateľa
plánu na predĺženie lehoty na predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní“.

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

K007825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Lepóni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábreh 55/1527, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1992
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/58/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota

č. zl. opis súpisovej zložky majetku
3

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
55,75 €
01/2017

4

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
55,75 €
02/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BONAS Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 88, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 316 644
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/35/2015 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/35/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote.
Mgr. Peter Plško, správca konkurznej podstaty úpadcu : BONAS Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom M. R.
Štefánika 88, 911 01 Trenčín, IČO: 36 316 644 oznamujem, že dňa 31.03.2017 bola do kancelárie správcu
doručená Súhrnná prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín,
K dolnej stanici 22, Trenčín v celkovej sume 4.401,50 €. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Mgr. Peter Plško, správca

K007827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18, 947 01
Hurbanovo, týmto v zmysle ust. §-u 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov
na deň 19.05.2017 o 10.00 hod. v sídle kancelárie správcu, ul. Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Prezentácia veriteľov: 09.30 hod. - veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis
z obchodného registra; zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú moc, príp. poverenie na
zastupovanie.
Program schôdze:
1. Otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
3. Voľba zástupcu veriteľov;
4. Rozhodovanie podľa ustanovenia §-u 36 ZoKR;
5. Záver

V Nitre, dňa 04.04.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K007828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Halász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 67, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1983
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
Správca úpadcu týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Dotknuté osoby podľa § 96 ods. 3 ZKR sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať
u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K007829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX - Q, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 49, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 434 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu TIMEX – Q, spol. s r.o., so sídlom: Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434
339, v súlade s uloženým záväzným pokynom zástupcu veriteľov Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 zo dňa 17.03.2017, ktorý bol doručený do kancelárie správcu dňa 22.03.2017
a zverejnený v OV č. 60/2017 dňa 27.03.2017 pod číslom K006790 vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu) zapísanej do majetku všeobecnej podstaty
(zverejnené v OV č. 190/2016 zo dňa 04.10.2016 pod. č. K022675).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Iná majetková hodnota
34 %-ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ABC Europe s.r.o., Štúrova 13, 810 00 Bratislava, IČO:
35 855 487
Súpisová hodnota a mena: 1,- EUR
(Správca pri stanovení hodnoty majetku vychádzal v súlade s ust. §-u 77 ods. 3 ZoKR z účtovnej hodnoty majetku
uvedenej v účtovnej závierke k 31.12.2015).

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) vyššie uvedená iná majetková hodnota - predmetný 34
%-ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti bude speňažovaná podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONUKA (t.j. ako
najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou).
III.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurzné konanie sp. zn. 32K/22/2012 TIMEX – Q, spol. s r.o. – OBCH. PODIEL - NEOTVÁRAŤ!“, a to do 15
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení 2. kola VPK na predaj inej majetkovej
hodnoty (obchodného podielu) v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01
Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až
do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia inej majetkovej hodnoty, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v súpise
majetku určeného na speňaženie (súpise majetku všeobecnej podstaty) a v Oznámení o vyhlásení 2. kola
VPK.
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny.
c. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
Víťaznú ponuku odsúhlasí zástupca veriteľov.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v sídle kancelárie správcu. Otvárania obálok sa
môže zúčastniť zástupca veriteľov, ktorý bude o termíne upovedomený.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťazná ponuka bude vyhodnotená do 5 pracovných dní od otvorenia obálok. S úspešným záujemcom bude
zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Kúpna cena je splatná pred uzavretím zmluvy.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V prípade neúspešného 2. kola VPK správca požiada príslušný orgán - zástupcu veriteľov Všeobecná úverová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade neúspešného 2. kola VPK správca požiada príslušný orgán - zástupcu veriteľov Všeobecná úverová
banka, a.s. o uloženie nového záväzného pokynu ako postupovať.

V Nitre, dňa 04.04.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K007830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 03/2017.
Súpisová hodnota majetku a mena: 307,22 EUR

V Nitre, dňa 03.04.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K007831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Erős
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madacha 6/36, 945 05 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1989
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2016 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/59/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu:
Peter Erős, bytom I. Madacha 6/36, 945 05 Komárno, nar. 27.12.1989 týmto oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949 01 Nitra počas úradných hodín: pondelok až
piatok 07:00-14:00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo emailom na adresu:
slovenska.insolvencna@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 03.04.2017

K007832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Sirányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 5107/125, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2010 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2010
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v konkurznom konaní úpadcu: Tibor Sirányi, bytom Tatranská 5107/125, 940 01 Nové Zámky,
nar.26.7.1970 v súlade s uloženým záväzným pokynom PONÚKA na predaj v ponukovom konaní vo štvrtom kole
nasledovný majetok úpadcu:
Obchodný podiel úpadcu v spoločnosti FUNNY CARS MALLORCA, SL, so sídlom Playa de Palma Mallorca v
súpisovej hodnote 45.000 EUR.
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu majetku patriaceho do konkurznej podstaty sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na
uzatvorenie kúpnej zmluvy do 8.5.2017 (ukončenie predkladania ponúk) na adresu: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský,
Radlinského 5, 949 01 Nitra, a to v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 32K/31/2010, NEOTVÁRAŤ“.
Záväzná ponuka musí obsahovať: identifikáciu záujemcu (priložiť výpis z obchodného alebo iného obdobného
registra vo fotokópii nie starší ako tri mesiace v prípade podnikateľov, alebo fotokópiu občianskeho preukazu v
prípade iných osôb) a navrhovanú výšku kúpnej ceny. Na ponuky doručené po stanovenej lehote, alebo bez
predpísaných náležitostí správca nemusí prihliadnuť. Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených
ponúk a právo uskutočniť nové ponukové konanie.
Záujemca je povinný zaplatiť zábezpeku na odplatu (minimálne vo výške 50% z ponúkanej odplaty), táto musí byť
pripísaná na účet správcu IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427, pod VS: 32312010, vedený v Tatra banke, a.s.,
pobočka Nitra, najneskôr do dňa doručenia ponuky záujemcu. Zábezpeka bude neúspešnému záujemcovi vrátená
do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania. Za týmto účelom sú záujemcovia povinní uviesť vo
svojej ponuke aj číslo účtu, na ktorý má byť suma zábezpeky v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov a ich vyhodnotenie sa uskutoční do piatich dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu. Budúcim vlastníkom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu odplatu,
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku. V prípade rovnosti ponúk sa bude rozhodovať
žrebom. V prípade prijatia ponuky, správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu najneskôr do 10
kalendárnych dní od vyhodnotenia ponukového konania s tým, že zostávajúcu sumu odplaty je víťaz povinný
uhradiť najneskôr pri podpise zmluvy. V prípade, že víťaz ponukového konania v lehote stanovenej správcom
neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo zároveň nezaplatí zostávajúcu časť odplaty, zaplatená zábezpeka sa bude
považovať za zmluvnú pokutu za zmarenie ponukového konania, ktorá prepadne v prospech konkurzu. Ďalšie
informácie je možné získať na tel. čísle: 0903 266 087, resp. cez kontaktný mail : zdychavsky.skp@gmail.com.
V Nitre, dňa 4.4.2017.
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K007833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 36, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 826 584
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/19/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ZVOLANIE PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu MEDFIN-lízing, a.s., so sídlom Želiezovce,
Komenského č. 36, IČO: 35 826 584 zast. JUDr. Peter Havlík advokátska kancelária s.r.o., podľa ustanovenia § 34
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvoláva prvú
schôdzu veriteľov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 27K/19/2016, ktorá sa
uskutoční dňa 23.05.2017 o 13:00 hod. v kancelárii správcu na ul. SNP 56, 934 01 Levice.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 12:30 hod. do 13:00 hod. Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii
predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako
tri mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia
originál plnomocenstva, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad totožnosti.

V Leviciach dňa 06.04.2017

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K007834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lukačiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

Hlavná
kategória

6

pohľadávka z Zrážky z príjmu
100,00
účtu
úpadcu 3/2017

Názov

Súpisová
Množstvo Stav
hodnota (EUR)

1

Tretia
osoba

Zisťovanie

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Číslo
Detaily
LV
Zostatková suma:
Číslo bankového účtu: SK52
1100 0000 0029 3414 4808
Názov banky: Tatra banka, a.
s.
Mena istiny: Eur

K007835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/ 121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 3K 13/2012
úpadca: IBG SLOVAKIA, s.r.o., Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 36 401 650
Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 28.03.2017 o 12,00 hod. – písomné hlasovanie
Program:
1. Otvorenie
2. Uloženie pokynov k speňažovaniu a vylúčeniu majetku
3. Záver
Prítomní:
1. Predseda: Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, Bratislava, na základe Plnomocenstva č. 9500503/5/3624602/2013 zo dňa 06.08.2013 písomné hlasovanie zo dňa 15.03.2017 zn. 48173/OSP I./2017;
2. Člen: ERPOS spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 31588506 v zastúpení pani Janou
Ondrišovou, konateľkou spoločnosti - písomné hlasovanie zo dňa 27.03.2017

1. Otvorenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Správca požiadal predsedu veriteľského výboru – DÚ Žilina v zastúpení SK, a.s. listom zo dňa 3.3.2017 doručeného
predsedovi veriteľského výboru dňa 6.3.2017 o uloženie pokynov k speňažovaniu a vylúčeniu majetku v konkurznej
podstate úpadcu.

1. Uloženie pokynov k speňažovaniu a vylúčeniu majetku
Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, na základe
Plnomocenstva č. 9500503/5/3624602/2013 zo dňa 06.08.2013 ako predseda veriteľského výboru navrhuje
veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie č. 1:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 3 K 13/2012 vedenom na majetok úpadcu IBG Slovakia, s.r.o.,
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 36 401 650 udeľuje Správcovi JUDr. Jaroslavovi
Plichtovi so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín záväzný pokyn:

·

Súhlas s vylúčením majetku zapísaného v Obchodnom vestníku č. OV 72/2013 zo dňa 15.4.2013 pod súp.
číslom č. 14, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22 a č. 26 zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu a

·

so speňažením časti majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
72/2013 zo dňa 15.04.2013 pod súp. číslom č. 35 samostatným verejným ponukovým konaním a pod súp.
číslom č. 33 tiež samostatným ponukovým konaním, a to vyhlásením IV. kola VPK pre obe súpisové
položky samostatne za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom za víťaznú ponuku určí správca len takú ponuku,
ktorej cena nebude zjavne neadekvátna. V prípade, že sa správcovi nepodarí speňažiť majetok v IV. kole
VPK, veriteľský výbor oprávňuje správcu vyhlásiť piate, prípadne šieste kolo VPK za najvyššiu cenu, pričom
stále platí, že za víťaznú ponuku určí správca len takú ponuku, ktorej cena nebude zjavne neadekvátna.
S takýmto záujemcom uzatvorí následne správca kúpnopredajnú zmluvu. Správca bude informovať
predsedu veriteľského výboru o výsledku každého jednotlivého kola VPK zaslaním zápisnice emailom.

Hlasovanie:
ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Uznesenie č. 1: prijaté
V súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
__________________________________________________________________________________
Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, na základe
Plnomocenstva č. 9500503/5/3624602/2013 zo dňa 06.08.2013 ako predseda veriteľského výboru navrhuje
veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie č. 2:
Uznesenie č. 2:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 3 K 13/2012 vedenom na majetok úpadcu IBG Slovakia, s.r.o.,
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 36 401 650 udeľuje Správcovi JUDr. Jaroslavovi
Plichtovi so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín súhlas s vylúčením majetku zapísaného v Obchodnom
vestníku č. OV 72/2013 zo dňa 15.4.2013 pod súp. číslom č. 5, č. 6, č 8, č. 9, č. 10, č. 11 zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu.
Hlasovanie:
ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Uznesenie č. 2: prijaté
V súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
3. Záver
Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. ukončila zasadnutie veriteľského výboru.
Prílohy:
1. Predseda: Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, Bratislava, na základe Plnomocenstva č. 9500503/5/3624602/2013 zo dňa 06.08.2013 písomné hlasovanie zo dňa 15.03.2017 zn. 48173/OSP I./2017;
2. Člen: ERPOS spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 31588506 v zastúpení pani Janou
Ondrišovou, konateľkou spoločnosti - písomné hlasovanie zo dňa 27.03.2017
V Bratislave, dňa 28.03.2017
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru - Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Žilina v zastúpení
Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska 21, Bratislava, na základe Plnomocenstva č. 9500503/5/3624602/2013
zo dňa 06.08.2013
Za správnosť:

K007836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/ 121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu IBG SLOVAKIA s.r.o. so
sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO:36 401 650, na základe záväzného pokynu
Veriteľského výboru zo dňa 28.3.2017 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty nasledujúce súpisové zložky
majetku:
Typ súpisovej zložky

Spol.

Podiel Súpisová hodnota Sporný

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

Typ súpisovej zložky
Súpis ová položka majetku
majetku

Spol.
Podiel Súpisová hodnota Sporný
úpadcu
majetku
zápis

5

hnuteľná vec

motorové vozidlo Fiat Doblo Cargo Combi
223/WXN1A/AZ,e.c.ZA214DU rok výroby 2008

6

hnuteľná vec

motorové vozidlo Fiat Doblo Cargo Combi 1.3 JTD 8Q 223/WXN1A,
e.c.ZA215DU, rok výroby 2008

8

hnuteľná vec

farebný ploter Océ CS223, rok výroby 2008

1 000 €

9

hnuteľná vec

multifunkčné zariadenie BIZHUB C353 MINOLTA, rok výroby 2008

20 €

10 hnuteľná vec

Tlačiareň Océ TDS700, rok výroby 2008

80 €

11 hnuteľná vec

Skladačka výkresov Océ 940, rok výroby 2008

800 €

14 peňažná pohľadávka

dlžník Roman Borák - EL - Mont, IČO: 18008151, miesto podnikania
A.Bernoláka 2136/11 010 01 Žilina

6 623,86 €

19 peňažná pohľadávka

Ing. Arch. Jozef Babjak, IČO:33355134, miesto podnikania: 01003
Žilina Martinská 4

2 409,54 €

20 peňažná pohľadávka

Ing. Igor Bažík, IČO:412 771 63, miesto podnikania: 010 03 Žilina,
Nová 421/11

2 311,48 €

21 peňažná pohľadávka

Ing. Viera Hatalová EBC, IČO:333 472 47, miesto podnikania 010 03
Žilina, Oravská 1/A

1 216,56 €

1.3.

JTD

8Q,

22 peňažná pohľadávka JUDr. Jozef Kadúch, IČO:35 655 887, Dolný val 30, 010 01 Žilina
26 peňažná pohľadávka

dlžník:METROSTAV SK, a.s., IČO:25721278, so sídlom: Mlynské nivy
68, Bratislava 824 77

5 500 €

1 606,06 €
1 900,79 €

JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K007837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo

Hlavná
kategória

30

pohľadávka z Zrážka z príjmu
117,02
účtu
úpadcu 3/2017

Názov

Súpisová
Množstvo Stav
hodnota (EUR)

1

Tretia
osoba

Zisťovanie

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Číslo
Detaily
LV
Zostatková suma:
Číslo bankového účtu: SK25
1100 0000 0029 3310 7394
Názov banky: Tatra banka, a.
s.
Mena istiny: Eur

V Čadci dňa 04. 04. 2017
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Imrich Šimulák, správca

K007838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov
1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok:
·

pohľadávka veriteľa BL Telecom debt, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO:
45 535 108 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 335,58
EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K007839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážka zo mzdy vykonaná zamestnávateľom za 02/2017-doplnenie, § 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 56,61 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Štefan Straka, správca

K007840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/ 121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu IBG SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36 401 650, so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 28.3.2017, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods.1 písm. D) ZoKR 4. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie časti majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu:
·

súpisová zložka majetku č.33 – Peňažná pohľadávka vo výške 41.870,81 EUR, dlžník:SPC Bankruptcy,
s.r.o., IČO:36 724 874, sídlo: Bottova 834/1, 974 01 Banská Bystrica

položku zapísanú do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnenú v Obchodnom vestníku č.72/2013 zo dňa 15.4.2013,
a to samostatne.
Cena za pohľadávku je pre 4. kolo verejného ponukového konania stanovená vo výške najvyššej ponuky
kúpnej ceny, ktorá však nemôže byť zjavne neadekvátna.
Podmienky 4. kola verejného ponukového konania (VPK):
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, v zapečatenej obálke s označením “Ponukové kolo 4. – IBG SLOVAKIA, s.r.o.
NEOTVÁRAŤ” a to v lehote 20 kalendárnych dní nasledujúcich odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 14:00 hod. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO: záujemcu, podpis záujemcu resp. štatutárneho orgánu, aktuálny výpis z
obchodného registra, alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ predloží
fotokópiu platného občianskeho preukazu.
2. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou ponúknutou cenou.
4. Na nahliadnutie do správcovského spisu alebo vykonanie ohliadky majetku sú záujemcovia povinní sa
vopred telefonicky nahlásiť správcovi.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na podávanie ponúk. Verejné ponukové konanie bude vyhodnotené do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
posúdenia ponúk Veriteľským výborom ako príslušným orgánom správcovi.
6. Za najvhodnejší návrh sa bude považovať návrh s najvyššou navrhovanou cenou, ktorá však musí byť
adekvátna. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr. Veriteľský výbor je oprávnený
odmietnuť všetky ponuky, ak tieto budú zjavne neadekvátne.
7. K ponukám sa bude písomne vyjadrovať Veriteľský výbor. Po doručení stanoviska Veriteľského výboru,
správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku vyhodnotenie VPK.
8. Účastník, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvhodnejší a úspešný je povinný do 15 dní odo dňa
zverejnenia výsledkov VPK v Obchodnom vestníku uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok a v rovnakej
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zverejnenia výsledkov VPK v Obchodnom vestníku uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok a v rovnakej
lehote aj uhradiť celú navrhovanú cenu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a odstúpi od podpísania zmluvy so správcom,
správca môže v takom prípade vyzvať účastníka ponukového konania, ktorého ponuka bola druhá najvyššia
k uzatvoreniu za ním ponúknutú cenu, a to za predpokladu, že aj táto ponuka bude Veriteľským orgánom
písomne odsúhlasená.
Záujemca vyhodnotený ako úspešný bude povinný podpísať so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok
a uhradiť cenu na základe správcom vystaveného daňového dokladu.
Úspešný účastník VPK nadobudne speňažený majetok v stave, v akom “stojí a leží” ku dňu uzatvorenia
zmluvy.
Záujemca v ponuke uvedie či sa jedná o ponuku vrátane DPH alebo bez DPH. Na ponuku ktorá údaj o DPH
nebude obsahovať sa hľadí ako na ponuku bez DPH a v prípade, že takýto záujemca bude vo VPK
úspešný, bude mu k ponúkanej cene priúčtovaná DPH podľa platných predpisov.

JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K007841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/ 121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu IBG SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36 401 650, so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 28.3.2017, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods.1 písm. d) ZoKR 4. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie časti majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu:
·

súpisová zložka majetku č.35 - súbor hnuteľných vecí – skladové zásoby, súpisová hodnota 2.500,- EUR.

zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v Obchodnom vestníku č.72/2013 zo dňa 15.4.2013, a to
samostatne.
Kúpna cena je pre 4. kolo verejného ponukového konania stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však
nemôže byť zjavne neadekvátna.
Podmienky 4. kola verejného ponukového konania (VPK):
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, v zapečatenej obálke s označením “Ponukové kolo 4. – IBG SLOVAKIA, s.r.o.
NEOTVÁRAŤ” a to v lehote 20 kalendárnych dní nasledujúcich odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 14:00 hod. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO: záujemcu, podpis záujemcu resp. štatutárneho orgánu, aktuálny výpis z
obchodného registra, alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ predloží
fotokópiu platného občianskeho preukazu.
2. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou ponúknutou cenou.
4. Na nahliadnutie do správcovského spisu alebo vykonanie ohliadky majetku sú záujemcovia povinní sa
vopred telefonicky nahlásiť správcovi.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na podávanie ponúk. Verejné ponukové konanie bude vyhodnotené do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
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na podávanie ponúk. Verejné ponukové konanie bude vyhodnotené do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
posúdenia ponúk Veriteľským výborom ako príslušným orgánom správcovi.
Za najvhodnejší návrh sa bude považovať návrh s najvyššou navrhovanou cenou, ktorá však musí byť
adekvátna. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr. Veriteľský výbor je
oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak tieto budú zjavne neadekvátne.
K ponukám sa bude písomne vyjadrovať Veriteľský výbor. Po doručení stanoviska Veriteľského výboru,
správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku vyhodnotenie VPK.
Účastník, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvhodnejší a úspešný je povinný do 15 dní odo dňa
zverejnenia výsledkov VPK v Obchodnom vestníku uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom a v rovnakej lehote
aj uhradiť celú navrhovanú kúpnu cenu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a odstúpi od podpísania zmluvy so správcom,
správca môže v takom prípade vyzvať účastníka ponukového konania, ktorého ponuka bola druhá najvyššia
k uzatvoreniu za ním ponúknutú cenu, a to za predpokladu, že aj táto ponuka bude Veriteľským orgánom
písomne odsúhlasená.
Záujemca vyhodnotený ako úspešný bude povinný podpísať so správcom kúpnu zmluvu a uhradiť cenu na
základe správcom vystaveného daňového dokladu.
Úspešný účastník VPK nadobudne speňažený majetok v stave, v akom “stojí a leží” ku dňu uzatvorenia
zmluvy.
Záujemca v ponuke uvedie či sa jedná o ponuku vrátane DPH alebo bez DPH. Na ponuku ktorá údaj o DPH
nebude obsahovať sa hľadí ako na ponuku bez DPH a v prípade, že takýto záujemca bude vo VPK
úspešný, bude mu k ponúkanej cene priúčtovaná DPH podľa platných predpisov.

JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K007842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hovorič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.7.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Olekšák, správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Hovorič, narodený: 22.07.1986, bytom Lazianska
932/7, 039 01 Turčianske Teplice – Diviaky (ďalej aj "Vyhlasovateľ"), v súlade s uloženým záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasujem 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty (zverejneného v OV č. 170/2016 zo dňa 05.09.2016):
Motorové vozidlo zn. SEAT, model: Ibiza, typ: 6K 4-AEX2/./., rok prvej evidencie v SR: 1997, objem motora: 1390
cm³, druh paliva: BA 95 B, prevodovka: MT/5, výkon motora: 44 kW, farba: zelená
súpisová hodnota: 300 EUR.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: JUDr. Marek Olekšák,
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 4K/11/2016 – 2. kolo
VPK – záväzná ponuka – neotvárať“.
2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o VPK v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
3. Účastníkom verejného ponukového konania môže byť každá fyzická a právnická osoba s plnou právnou
subjektivitou.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia a
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4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia a
bydlisko. FO podnikateľ – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a priloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
označenie osoby konajúcej v jej mene (štatutára) a priloží aktuálny výpis z obchodného registra), označenie
majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, emailový kontakt na oznámenie výsledkov VPK, podpis záujemcu
alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Ponúknutá cena v 2. kole VPK nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku (t.j. 300 EUR).
6. Jediným kritériom úspešnosti vo VPK bude výška ponúknutej kúpnej ceny. V prípade rovnosti ponúk
rozhodne žreb.
7. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk
v kancelárii správcu.
8. Víťazom VPK bude záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Víťaz musí v stanovenej lehote uzavrieť
s vyhlasovateľom VPK kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
9. Bez ohľadu na predchádzajúce body, Vyhlasovateľ je oprávnený jednotlivé veci predať za ponuku v
súpisovej hodnote prvému záujemcovi, ktorý prejaví záujem o kúpu jednotlivých hnuteľných vecí;
10. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy;
11. Ak víťaz VPK v stanovenej lehote neuzavrie s vyhlasovateľom VPK kúpnu zmluvu alebo nezaplatí kúpnu
cenu v plnej výške, stáva sa víťazom VPK účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá v poradí.
Vyhlasovateľ VKP takému účastníkovi oznámi, že sa stal víťazom VPK z dôvodu nesplnenia povinnosti
pôvodného víťaza. Týmto oznámením tento účastník ako nový víťaz vstupuje v celom rozsahu do práv a
povinností pôvodného víťaza VPK.
12. Víťaz VPK je povinný uhradiť všetky správne poplatky v súvislosti s prepisom motorového vozidla na
príslušnom dopravnom inšpektoráte PZ.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VPK až do okamihu podpisu kúpnej zmluvy.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky (najmä neprimerane nízke).
15. Obhliadka predmetu VPK je možná po telefonickom dohovore so správcom na mieste a v čase dohodnutom
so správcom.

Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 907 217 381, prípadne e-mailovým
podaním na adrese judr.oleksak@gmail.com.

K007843
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
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal dňa 04.04.2017 pod č. 61 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa swepro s.r.o., Trnavská
cesta 84, Bratislava, IČO: 46 198 130 v prihlásenej sume pohľadávky 173,28 EUR.
V Žiline dňa 04.04.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca
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K007844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Greschner ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubľanská 9, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1981
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku

Správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Greschner, nar. 7.6.1981, Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, v zmysle
ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0905/447 835, resp. na adrese: msustek@licitor.sk

V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a 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.

LICITOR recovery, k.s., správca

K007845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvathová 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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca úpadcu: Katarína
Horvathová, nar. 29.06.1982, bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
30.06.2017 o 14.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Pri zisťovaní účasti, veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Žilina, 04.04.2017
Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K007846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Zberné suroviny a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 týmto v súlade s
§ 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok
proti podstate 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.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K007847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
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1R/1/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca úpadcu Zberné suroviny a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 týmto v súlade s
§ 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová
banka, a.s.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok
proti podstate 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.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K007848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladislav Dratva - ZPaR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/5, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 989 676
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2010 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2010
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty
Správca zapisuje do súpisu oddelenej podstaty výnosy zo spoluvlastníckych podielov, ktoré sú zapísané do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s.
P.č.
12/O
13/O
14/O

Popis
Výnosy zo spoluvlastníckych podielov – LPS Liptovská Teplička
Výnosy zo spoluvlastníckych podielov – LPS Liptovská Teplička
Výnosy zo spoluvlastníckych podielov – LPS Liptovská Teplička

rok
2013
2014
2015

Súpisová hodnota
146,70 €
48,90 €
97,80 €

Ing. Jozef Oravec - správca
v Banskej Bystrici, dňa 04.04.2017

K007849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová
hodnota
EUR

Názov, popis súpisovej zložky
majetku
Príjmy úpadcuza mesiacejanuár a február 2017 podliehajúce konkurzu
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou

6.

Príjmy úpadcu za mesiac marec, apríl 2017 podliehajúce konkurzu
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou

7.

Deň vydania: 07.04.2017

Právny
dôvod
zapísania

Poznámka

151,45

§ 67 ods. 1
oprava oznámenia, uverejneného v
písm.
b/
OV č. 46/2017 dňa 07.03.2017
ZKR

132,76

§ 67 ods. 1
písm.
b/
ZKR

JUDr. Viera Cibulová, správca

K007850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KAMENE SLOVAKIA s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 843 403
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/11/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/11/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu:

2R 11/2016

Spis. značka správcovského spisu:

2R 11/2016 S1812

Dlžník:

KAMENE SLOVAKIA s.r.o. "v reštrukturalizácii"

Sídlo:

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

IČO:

35 843 403

Dátum a čas konania zasadnutia:

30.03.2017 o 10:00 hod.

Miesto konania zasadnutia:

Čajakova 13, 811 05 Bratislava

Správca:

KASATKIN Recovery, k. s.

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. JUDr. Mário Szórád, trvale bytom Babuškova 3107/3, Bratislava, nar. 07.10.1977 (ďalej len „predseda
veriteľského výboru“)
2. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom: Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle 140 92,
IČO: 64 948 242
3. Gestor s.r.o., so sídlom Svetlá 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 739 410
Zúčastnené osoby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. KASATKIN Recovery, k. s.- správca, zastúpený JUDr. Alexandrom Kasatkinom, LL.M., komplementárom
2. KAMENE SLOVAKIA s.r.o. "v reštrukturalizácii", dlžník, zastúpený Ing. Arch. Mariánom Balážikom,
konateľom
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
Hlasovanie o schválení/ zamietnutí/ predĺžení lehoty na prepracovanie reštrukturalizačného plánu
Záver

Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
Druhé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:00 hod. predseda veriteľského výboru, ktorý privítal prítomných
členov veriteľského výboru, pričom skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, a to vzhľadom na
prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predseda veriteľského výboru zároveň skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní celkovo 3
členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov – 3.
2. Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
Predseda veriteľského výboru oznámil prítomným členom veriteľského výboru, že dlžník ako predkladateľ plánu
doručil dňa 20.03.2017 predsedovi veriteľskému výboru reštrukturalizačný plán, t.j. v lehote stanovenej zákonom
podľa ust. § 143 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 203a ods. 2 ZKR. Predseda veriteľského výboru vyzval členov
veriteľského výboru, aby predložili svoje stanoviská, požiadavky, prípadne výhrady k predloženému
reštrukturalizačnému plánu.
Zároveň správca informoval veriteľský výbor, že dlžník obdržal od veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pripomienky k reštrukturalizačnému plánu.
Následne prítomní členovia veriteľského výboru prezentovali výhrady
reštrukturalizačnému plánu, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici.

a pripomienky

k predloženému

3. Hlasovanie o schválení/ zamietnutí/ predĺžení lehoty na prepracovanie reštrukturalizačného plánu
Vzhľadom na výhrady a pripomienky členov veriteľského výboru k predloženému reštrukturalizačnému plánu,
predseda veriteľského výboru navrhol poskytnúť v zmysle ust. § 144 ods. 1 ZKR Dlžníkovi ako predkladateľovi
reštrukturalizačného plánu dodatočnú 15-dňovú lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle
výhrad a pripomienok vznesených veriteľským výborom, uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici.
Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu:
·
·
·
·

celkovo: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
za hlasovali: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
proti hlasovalo: 0 členov veriteľského výboru s počtom hlasov 0,
zdržalo sa hlasovania: 0 členov veriteľského výboru s počtom hlasov 0.

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka poskytuje Dlžníkovi ako predkladateľovi plánu zmysle § 144
ods. 1 ZKR dodatočnú 15 dňovú lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle výhrad
a pripomienok vznesených veriteľským výborom, uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici.
Vzhľadom na vyššie uvedené Uznesenie č. 1 veriteľský výbor nehlasoval o schválení alebo zamietnutí plánu.
4. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Keďže nikto z prítomných členov veriteľského výboru nepožiadal o doplnenie ďalšieho bodu programu, ani
nepredniesol žiadny ďalší návrh, predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského
výboru je vyčerpaný. V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za
ich účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru.
Druhé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10:30 hod.
JUDr. Mário Szórád, predseda veriteľského výboru
Prílohy:
- Príloha č. 1 – výhrady a pripomienky k plánu
- Prezenčná listina

K007851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Golianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 518, 961 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.2.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 4K/83/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/83/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Denisa Golianová, nar. 4.2.1990, bytom Kriváň 518, 961 04
Kriváň, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k.
4K/83/2016-37 zo dňa 2.2.2017 zvolávam prvú schôdzu veriteľov na
deň: 15. mája 2017
v čase o: 13,00 hod.
miesto konania: kancelária správcu, Ul. Partizánska č. 197, Hnúšťa
s nasledovným programom:
1. Správa o doterajšom priebehu konkurzu
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Zistenie stanovísk veriteľov k spôsobu speňažovania

v Hnúšti, dňa 4. apríla 2017
JUDr. Ján Čipka, správca
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K007852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.H.S.SK., spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 8419 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 407 364
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu K.H.S.SK., spol. s r.o. so sídlom 960 01 Zvolen, Stráž 8419, IČO: 36 407 364, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 2R 1/2016, oznamuje veriteľom, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od
12.00 hod. do 15.00 hod.
Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo
na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.
Mgr. Natália Miľanová, správca

K007853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.H.S.SK., spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 8419 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 407 364
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
"Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
„Convocatoria para la presentacio´n de créditos. Plazos Aplicables“
"Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare"
"Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne"
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
"Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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"Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
"Invitation à produire une créance. Délais à respecter"
"Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
"Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
"Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed"
"Stedina għal preżentazzjoni ta' talba"
"Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen"
"Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar"
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
"Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu K.H.S.SK., spol. s r.o.
so sídlom 960 01 Zvolen, Stráž 8419, IČO: 36 407 364 („ďalej len úpadca“) oznamujem, že na majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 2R/1/2016 zo dňa 28.03.2017, zverejneným
v OV č. 65/2017, K007278 dňa 03.04.2017, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr.
Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
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.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň doručenia (zverejnenia) 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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR)
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, 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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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 dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
( § 30 ods. 2 ZKR)
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
K.H.S.SK., spol. s r.o. residence: 960 01 Zvolen, Stráž 8419, company ID: 36 407 364, is our responsibility to
inform you, that the district Court in Banská Bystrica No. 2R/1/2016, dated 28.03.2017, it was published in
the Commercial bulletin No. 65/2017 from 03.04.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, as the trustee in the
bankruptcy.
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.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution of declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, where by as the day of publishing (delivery) of the judicial decision in the Commercial
bulletin 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 Acta s amended (hereinafter reffered as „BRA” in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA)
The claim, which is not the claim against property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA)
The application shall be submitted a single copy to the trustee where by it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, a single copy 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
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into list of the
claims publishes the trustee in the Commercial bulletin 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 its
provision to the bankruptcy disregarded, 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 elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
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a) name, surname and residence, or name and seat of 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, e) total
sum of the claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 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 service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin(§ 29 sec. 2 BRA)
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. (§ 30 sec. 2 BRA)

Mgr. Natália Miľanová, správca (trustee)

K007854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALGAT PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2014 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ladislav Kokavec, správca úpadcu ALGAT PLUS, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, Jiráskova 12, IČO:
36 720 704, v zmysle §34 ods. 2 ZoKR zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov. Predchádzajúca správkyňa poprela
pohľadávky všetkých prihlásených veriteľov. Na prvej schôdzi veriteľov tak počet hlasovacích práv prítomných
veriteľov bolo 0 a nebolo možné zvoliť veriteľský výbor, pôsobnosť veriteľského výboru vykonával súd.
Novoustanovený správca dodatočne uznal prihlásené pohľadávky veriteľov a zároveň požiadal príslušný súd
o uznanie konkurzu za malý.
Uznesením Okresného súdu č.k.: 2K/43/2014 zo dňa 17.03.2017 (zverejnené v OV SR č. 58/2017 zo dňa
23.03.2014) bol predmetný konkurz uznaný za malý. V zmysle §107 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu
veriteľov.
Termín schôdze: 27.04.2017
Začiatok schôdze veriteľov: 09.30 hod. – prezentácia veriteľov
10.00 hod. – začiatok schôdze
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Miesto konania: Slovenská sporiteľňa – ústredie
Zasadačka – 6. poschodie ústredia budovy SLSP a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra
a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, pokiaľ
tieto už nie sú súčasťou podaných prihlášok a doklad totožnosti.

v Nitre dňa 03.04.2017

Ing.Ladislav Kokavec
správca úpadcu

K007855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Belička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špania Dolina 132, 974 01 Špania Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1962
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 16/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 16/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Štefan Belička, nar. 08. 11. 1962, bytom Špania Dolina 132, 974 01 Špania Dolina, č.
k. 4K 16/2017 podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:30 - 11:15 hod. a od 12.15 – 15:00 hod. každý pracovný deň. Termín
nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu: msufliarska@post.sk, alebo telefonicky na tel.
čísle: +421 905 337 495.

K007856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Belička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špania Dolina 132, 974 01 Špania Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1962
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 16/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 16/2017
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4K 16/2017
Iné zverejnenie

Oznam pre známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike zverejnený v
súlade s čl.40 Nariadenia Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 o konkurznom konaní
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len ako „úpadca“/
Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn 4K 16/2017 zo dňa 28. 03. 2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Štefan Belička, nar. 08. 11. 1962, bytom Špania Dolina 132, 974 01 Špania
Dolina.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May,2000 , as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – Štefan Belička, Špania Dolina 132, 974 01 Špania Dolina, (hereinafter only “the
debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No.
4K 16/2017 dated on 28 of March 2017 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 66/2017 dňa 04.
04. 2017.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. OV 66/2017
on 04. 04. 2017.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
RESKON, k.s., správca, Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec a v jednom rovnopise na Okresnom súde Banská Bystrica:
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica ku spisovej značke 4K 16/2017. Ak veriteľ
doručí prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: RESKON, k.s.,
správca, Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovak republic and in one original to the District court Banská
Bystrica to the address: Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak
republic to the file
No: 4K 16/2017. Application which will be delivered later will be considered as claim in bankruptcy
proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other rights associated with lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form
and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The lodgment of
claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
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estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published
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 note state or announce,
the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with professional care. Documents proving
evidence stated in application have to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí
byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the
application, otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as unsecured claim. For each
secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a
legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú splňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurzu
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
If creditor lodge conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition
upon which the claim arose.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka..
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat
in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have registered seat or branch office in Slovak
republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the
bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by
publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District
court cannot be corrected or amendet. This disclosure relates to foreign creditors, whose office or
residence is unknown from the documents of the debtor.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the
BRA.
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RESKON, k.s., SKP

K007857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOLMAR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 546 500
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2014 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka vo štvrtom kole ponukového konania speňažovania nasledovné pohľadávky:

Por.
Označenie dlžníka
č.

istina

Súpisová
hodnota

Právny dôvod vzniku

1.

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

5.

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

Číslo faktúry,
deň
splatnosti poznámka
faktúry

faktúra
21002709,
9.7.2011

209,78 €

č.

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

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K007858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 226, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Okresný súd Banská Bystrica
4K 1/2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Stela Chovanová správca úpadcu: Jána Valacha, nar. 10.05.1983, trvale bytom Hrušov 226, 991 42 Hrušov,
SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis.zn. 4K 1/2017 a vedenom pod
spis. zn. správcu 4K 1/2017 S1612, týmto zvoláva podľa § 34, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako "ZoKR") prvú schôdzu veriteľov na deň 15.05.2017
o 09.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu konkurznej podstaty na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, s
nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu, 3. Voľba jedného
zástupcu veriteľov v zmysle § 107, ods. 2 ZoKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36, ods. 1 ZoKR, 5.
Záver.
Prezentácia: od 08.30 hod. Pri prezentácii zúčastnení veritelia - fyzické osoby, predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti oprávneného člena
štatutárneho orgánu. Pokiaľ veriteľ na zastupovanie na schôdzi splnomocnil zástupcu, tento predloží plnú moc s
dokladom totožnosti, pričom od zástupcu, ktorý zastupuje zastúpeného veriteľa na základe plnej moci, môže
správca vyžadovať, aby sa preukázal plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa, inak sa
na ňu nemusí prihliadať.
Mgr. Stela Chovanová, správca

K007859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 226, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Stela Chovanová správca úpadcu: Jána Valacha, nar. 10.05.1983, trvale bytom Hrušov 226, 991 42 Hrušov,
SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 4K 1/2017 a vedenom pod
spis. zn. správcu 4K 1/2017 S1612, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, číslo účtu: 1407337005, IBAN: SK6611110000001407337005.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR, popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Stela Chovanová, správca
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K007860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bakaľar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stuľany 48, 086 43 Stuľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2014 S1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/42/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Babin, Hlavná 29, Prešov ako správca úpadcu Bakaľar Ján, Stuľany 48, 086 43 Stuľany, dát.narod.:
09.01.1987, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 1K/42/2014 v zmysle § 28 ods.3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že prihlášky nezabezpečených pohľadávok Veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s. v celkovej prihlásenej sume spolu: 1 160 € boli správcovi doručené po základnej
prihlasovacej lehote a boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

K007861
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie hnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca úpadcu Kamil Plučinský, nar. 14.10.1970, bytom Železničná 144/32, 059 52
Veľká Lomnica v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Prešov, zo dňa 26.01.2017 vylučuje zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu majetok uvedený pod súpisovou zložkou majetku číslo 4, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo č. 114/2016 zo dňa 14.06.2016 pod značkou K013964, jedná sa o:
1. Iná majetková hodnota - 50% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti COLD LAKE HORSES, s. r. o.,
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 061 064, ktorý obchodný podiel predstavuje majetkovú hodnotu v
celkovej výške 3.319,39 eur.

V Bardejove, dňa 04.04.2017

K007862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čupil Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranov nad Topľou -, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016 S1565
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
4K/41/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Ján Čupil, nar.:
09.01.1976, bytom 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.

Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej Dôvod
zápisu
zložky
súpisu majetku

4.

do Dátum
zápisu
súpisu majetku

ust. § 67 ods. 1 písm. a)
04.04.2017
ZKR

do

Popis inej majetkovej hodnoty

Súpisová
hodnota v €

Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a
663,88 €
výdavkov predbežného správcu

V Prešove, dňa 04.04.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K007863
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo
výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, a.s., číslo: 1278351010, kód banky: 1111, IBAN: SK8511110000001278351010, SWIFT (BIC):
UNCRSKBX. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 04.04.2017
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K007864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVESTMENTS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 31 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 162 626
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO:
47 256 184, správca dlžníka BIO INVESTMENTS s.r.o., so sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626 týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Bardejovské Kúpele
30, 086 31 Bardejov (1. poschodie), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.30 do 12:00 a od 13:30
do 16.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 905 895 510, alebo mailom na
jagersky@perspecta.eu.
PERSPECTA Recovery, k.s.
správca dlžníka

K007865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nórbert Hlubeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chminianska Nová Ves 229, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levocska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2014 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe uloženého záväzného pokynu, správca vyhlasuje týmto 2.kolo ponukového konania na odpredaj hnuteľn
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe uloženého záväzného pokynu, správca vyhlasuje týmto 2.kolo ponukového konania na odpredaj hnuteľn
ého majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu Nórbert Hlubeň, nar. 01.06.1974, trvale bytom 082 33 Chm
inianska Nová Ves č.229, č.k. 1K/27/2014, ktorý sa nachádza na adrese Chminianska Nová Ves 229 : a to - kuchyn
ská linka, plynová varná doska zn.Elektrolux, odsávač pary zn. Whirpool, mikrovlná rúra zn. Moulinex, 4 dverová sp
álňová skriňa so zrkadlom, manželská posteľ s roštom, komoda s 5 ks zásuviek, 2 ks nočných stolíkov a 1 ks zrkadl
o spolu v súpisovej hodnote 2.000,- Eur. Súpis všeobecnej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.186/20
14, dňa 30.09.2014, pričom : v druhom
kole
sa
majetok
predáva
za
najvyššiu
ponuku
, pričom všetky ponuky má správca právo odmietnuť, ak by sa mu zdali nevýhodné.
Bližšie podmienky ponukového konania určí správca, poskytne ich záujemcom za nenávratný poplatok vo výške 25,
- Eur, ktorý je príjmom konkurznej podstaty. Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 18.04.2017 do 13.00. Na
ponuky, ktoré nebudú spĺňať požadované náležitosti správca nebude prihliadať. Bližšie podmienky je si
možné písomne vyžiadať na slavomir.kollar@gmail.com do uplynutia lehoty na podávanie ponúk.

K007866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 156, 044 19 Ďurkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/22/2016 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Erika Šimová, správca : Jaroslav Hanko , nar. 18.06.1972, bytom Ďurkov 156, 044 19 Ruskov, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 30K/22/2016, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala dňa 04.04.2017 do zoznamu
pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. IČO: 24785199 Ulica: Československej armády 954/7, Hradec
Králové štát: Česká republika, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. Poradové číslo
pohľadávky v zozname pohľadávok: 5K/1 Celková prihlásená suma: 618,27 EUR
JUDr. Erika Šimová, správca

K007867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu: depozit Okresného súdu Košice I
Forma vkladu: nespotrebovaný zostatok zloženého preddavku na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku: 956,42 EUR
Ing. Milan Polončák, PhD., správca
Košice 4.04.2017

K007868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZYGON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 50, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 701 602
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/37/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Dagmar Prividi, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č 50, 056 01
Gelnica, IČO 36 701 602, týmto v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 15. mája 2017 (pondelok) o 9:00 hod., v kancelárii správcu
(Hlavná 25, 040 01 Košice). Prezentácia účastníkov začne o 9:00 hod.

Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Rozhodnutie o potvrdení, resp. výmene správcu (§36 ZKR)
4. Voľba veriteľského výboru (§37 ods. 1 ZKR)
5. Rôzne, záver .

Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov
má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť platný doklad totožnosti, veritelia
právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti
príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie
na zastupovanie veriteľa a platný doklad totožnosti.

V Košiciach dňa 4.4.2017

Ing. Dagmar Prividi PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELAX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grunt č. 30, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 571 423
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/4/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru dlžníka RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25 Medzev,
IČO: 36 571 423
Dátum a čas zasadnutia : 30.03.2017 o 9:50 hod.
Miesto konania zasadnutia : Vrátna 28, 040 01 Košice
Prítomní:
1. Za správcu: Ing. Mgr. Jaroslav Dolný
Členovia veriteľského výboru:
1.

Hubert Radoslav - prítomný

2.

Molčanyi Peter - prítomný

Program :
1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

K bodu 1)
Správca zvolal prvé zasadnutie veriteľského výboru podľa ust. § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“), po konaní prvej schôdze veriteľov
konanej dňa 31.03.2017. Bola vykonaná prezentácia a členovia veriteľského výboru boli oboznámení s programom
zasadnutia. Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril v mene správcu Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, ktorý konštatoval,
že toto zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné, nakoľko zasadnutia sa zúčastnili dvaja členovia
veriteľského výboru.
Vzhľadom na to, že ide o prvé zasadnutie veriteľského výboru, správca poučil prítomných veriteľov o pôsobnosti
veriteľského výboru, jeho právach a povinnostiach, osobitne o tom, že člen veriteľského výboru je povinný konať v
spoločnom záujme všetkých veriteľov a o tom, že písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu
predsedu veriteľského výboru. Správca súčasne poučil členov veriteľského výboru o tom, že činnosť veriteľského
výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru, pričom člen veriteľského výboru si
môže písomným plnomocenstvom zvoliť svojho zástupcu. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského
výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.
Osobitne správca poučil prítomných veriteľov o spôsobe hlasovania, najmä, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie
uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského
výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré
sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.
K bodu 2)
Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru zvoliť veriteľa Molčanyi Peter, s čím uvedený veriteľ vyjadril
súhlas.
Vzhľadom na uvedené správca navrhol, aby veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25
Medzev, IČO: 36 571 423 volí za svojho predsedu veriteľa: Molčanyi Peter.“
Hlasovanie:

Za:............... 2
Proti:............ 0
Zdržali sa:..... 0

Za návrh jednomyseľne hlasovali prítomný členovia veriteľského výboru.
Znenie prijatého uznesenia:
„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25
Medzev, IČO: 36 571 423 volí za svojho predsedu veriteľa: Molčanyi Peter.“
K bodu 3)
Členovia veriteľského výboru oznámili svoje e-mailové adresy za účelom ich ďalšej komunikácie. E-mailová
komunikácia má povahu písomného styku a pre odosielateľov je plne záväzná bez akýchkoľvek obmedzení.
Členovia veriteľského výboru schvaľujú vzájomnú e-mailovú komunikáciu, medzi členmi veriteľského výboru
a správcom na uvedené dohodnuté e-mailové adresy.
Záverom sa správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť na 1. zasadnutí veriteľského
výboru.

Zasadnutie veriteľského výboru trvalo v čase od 16:00 do 16:05 hod.
V Košiciach, dňa 03.04.2017.

___________________
Molčanyi Peter
predseda veriteľského výboru

K007870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVITA, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 3, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 853 020
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32R/1/2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov týmto ako reštrukturalizačný
správca dlžníka INVITA, s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 36 853 020, ktorého
reštrukturalizáciu povolil Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 16.03.2017, sp. zn. 32R/1/2017 zverejneným v
OV č. 57/2017, dňa 22.03.2017, v súlade s ustanovením § 126 ZKR týmto zvoláva schôdzu veriteľov.
Deň a čas konania schôdze veriteľov: 29.05.2017 (pondelok) o 14:00 hod. Prezentácia veriteľov začne o 13:30 hod..
Miesto konania schôdze veriteľov: Jedáleň na prízemí administratívnej budovy dlžníka na adrese Jazerná 3, 040 12
Košice (Areál INVITA).
Predmet rokovania schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver
V Prešove dňa 31.03.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K007871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZYGON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 50 / 0, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 701 602
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/37/2016 S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/37/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku podstaty úpadcu
ZYGON, .r.o., so sídlom Slovenská č 50, 056 01 Gelnica, IČO 36 701 602,

ODDELENÁ PODSTATA ZABEZPEČENÁ ZABEZPEČOVACÍOM PRÁVOM :
- v II. poradí - Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. Bratislava
-v II. až IV. poradí - SR – Daňový úrad Košice

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

Typ súpisnej položky majetku : pozemok, Okres: Gelnica, Obec: Gelnica, Katastrálne územie: Gelnica,
Štát: SR, Číslo LV 3393, Parcela KN“C“ : 602, Výmera: 1969m2, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel pozemku (zlomok):1/1, súpisová hodnota majetku (aj mena): 32.114,39 EUR

Typ súpisnej položky majetku : pozemok, Okres: Gelnica, Obec: Gelnica, Katastrálne územie: Gelnica,
Štát: SR, Číslo LV 3393, Parcela KN“C“ : 603, Výmera: 506m2, Druh pozemku: ostatné plochy, spoluvlastnícky
podiel pozemku (zlomok):1/1, súpisová hodnota majetku (aj mena): 8.252,86 EUR

-Typ súpisnej položky majetku : pozemok, Okres: Gelnica, Obec: Gelnica, Katastrálne územie: Gelnica, Štát:
SR, Číslo LV 3393, Parcela KN“C“ : 605, Výmera: 2229m2, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel pozemku (zlomok):1/1, súpisová hodnota majetku (aj mena): 36.354,99 EUR

-Typ súpisnej položky majetku : stavba, Okres: Gelnica, Obec: Gelnica, Katastrálne územie: Gelnica, Štát:
SR, Číslo LV 3393, Stavba súpisné číslo: 71, postavená na parcele KN“C“ č. 602, popis stavby : Dom zdravia,
Druh stavby: Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, spoluvlastnícky podiel (zlomok):1/1, súpisová
hodnota majetku (aj mena): 500.000,- EUR

Zabezpečovacie právo k zapísanému majetku oddelenej podstaty v prospech veriteľa v I. poradí
Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

-

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 46447-2010 zo dňa 12.7.2010 – vklad záložného práva
v katastri nehnuteľnosti pod V 432/2010 zo dňa 16.7.2010

Právny dôvod vzniku zabezpečenej pohľadávky oddeleného veriteľa:
-úverová zmluva č. 4644710 zo dňa 12.7.2010 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2012 peňažné prostriedky ako
úver v sume 650.000,- EUR pri variabilnej úrokovej sadzbe vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 6-mesačné
depozitá s odchýlkou vo výške 5,65% p. a. splatný podľa článku V bod 5.1. Úverovej zmluvy ku dňu 21.5.2025.
Pre neplnenie povinností zo strany dlžníka vyplývajúcich z Úverovej zmluvy bola veriteľom podľa čl. VIII bod 8.1
písm. a) Úverovej zmluvy ku dňu 28.10.2011 vyhlásená predčasná splatnosť úveru a dlžník bol zo strany veriteľa
listom “vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru- výzva na zaplatenie“ zo dňa 3.11.2011, č. 1891/2011/14002 vyzvaný
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listom “vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru- výzva na zaplatenie“ zo dňa 3.11.2011, č. 1891/2011/14002 vyzvaný
na zaplatenie celej výšky splatného záväzku, a to do 10 dní odo dňa doručenia výzvy.

Veriteľ a dlžník dňa 9.7.2012 uzavreli dohodu o splácaní splatného dlhu vyplývajúceho pre dlžníka
z Úverovej zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 18:12.2012, avšak dlžník svoj splatný dlh neplnil ani podľa
podmienok Dohody. Preto ho veriteľ opätovne vyzval na zaplatenie dlžnej sumy, a to listom „výzva na zaplatenie
dlžnej sumy“ zo dňa 13.2.2014, č. 300/2014/14002.

Dlžník svoj záväzok z Úverovej zmluvy dňa 20.7.2010 písomne uznal čo do dôvodu a výšky vo forme
Notárskej zápisnice N 97/2010, Nz 25610/210, NCRIS 26013/2010 zo dňa 20.7.2010, spísanej notárkou JUDr.
Katarínou Pravotiakovou, pričom súhlasil s jej vykonateľnosťou. Veriteľ na podklade exekučného titulu – Notárskej
zápisnice zo dňa 3.10.2014 podal návrh na vykonanie exekúcie, konanie bolo vedené na Exekútorskom úrade
Bratislava, súdny exekútor JUDr. Peter Kuzma, Záhradnícka 62, Bratislava, pod sp.zn. 39/2014.

Zabezpečovacie právo k zapísanému majetku oddelenej podstaty v prospech veriteľa v II. poradí, v III.
poradí a v IV. poradí - SR – Daňový úrad Košice

-Záložné právo správcu dane, zriadené rozhodnutím č. 9800504/5/368390/2015/Gulo zo dňa 18.2.2015 na
zabezpečenie daňového nedoplatku
-Záložné právo správcu dane, zriadené rozhodnutím č. 20413384/2015 zo dňa 23.6.2015 na zabezpečenie
daňového nedoplatku
-Záložné právo správcu dane, zriadené rozhodnutím č. 104279329/2016 zo dňa 11.11.2016 na zabezpečenie
daňového nedoplatku

Ing. Dagmar Prividi
správca

K007872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABR Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Salaš 44, 044 17 Nový Salaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 797 693
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. JUDr. Ján Husár, Csc.
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Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/70/2013 S1091
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/70/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prof. JUDr. Ján Husár, CSc., správca úpadcu: ABR Plus, s.r.o. so sídlom Nový Salaš 44, 044 17 Nový Salaš, IČO
36 797 693 zvoláva schôdzu veriteľov na deň 26. 04. 2017 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na úl. Slovenskej
jednoty 8, 040 01 Košice s programom schôdze:
1.

Otvorenie

2.

Voľba zástupcu veriteľov

3.

Rôzne

4.

Záver

Pred otvorením schôdze bude prezencia, pri ktorej veritelia predložia doklady totožnosti, poverenia na
zastupovanie a pod.

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
správca

K007873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ONDENA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 473 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prof. JUDr. Ján Husár, CSc., správca úpadcu: ONDENA s.r.o., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 473
499 zvoláva schôdzu veriteľov na deň 26. 04. 2017 o 13:30 hod. v kancelárii správcu na úl. Slovenskej jednoty 8,
040 01 Košice s programom schôdze:
1.

Otvorenie

2.

Voľba zástupcu veriteľov

3.

Rôzne

4.

Záver

Pred otvorením schôdze bude prezencia, pri ktorej veritelia predložia doklady totožnosti, poverenia na zastupovania
a pod.
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prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
správca
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