Obchodný vestník 72/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

K008129
Spisová značka: 8R/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ED INVEST s.r.o., Zelená 2, 811 02 Bratislava, IČO:
45 715 114, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: ED INVEST s.r.o., Zelená 2, 811 02
Bratislava, IČO: 45 715 114,
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: ED INVEST s.r.o., Zelená 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 715
114.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka
podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b)
pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konania sa prerušujú,
c)
pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d)
druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného
konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e)
zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom
alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f)
pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
g)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008130
Spisová značka: 8R/2/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu OPERA Piešťany s.r.o., so
sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 44 772 611, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Demčák, so
sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1581, o návrhu SBD Šaca, Učňovská 8, 040 15
Košice- Šaca, IČO: 47 820 403, na vstup do konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: SBD Šaca, Učňovská 8, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 47 820 403, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00 151 653, s pohľadávkami zapísanými v konečnom zozname pod č. 5 vo výške 2 407 410,52 Eur a pod č. 7
vo výške 2 479 265,69 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
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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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
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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 4.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008131
Spisová značka: 8K/16/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvester Hudec, nar. 13.11.1964, Palárikova 21,
811 04 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Silvester Hudec, nar. 13.11.1964, Palárikova
21, 811 04 Bratislava
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Silvester Hudec, nar. 13.11.1964, Palárikova 21, 811 04
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008132
Spisová značka: 8K/22/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Streetline s.r.o.,
Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava, IČO: 35929928
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Streetline s.r.o., Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava, IČO: 35929928.
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
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začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
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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 6.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008133
Spisová značka: 8K/1/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/1/2017
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420
vo veci: o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOM line spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO:
31 396 399

nariaďuje pojednávanie
na deň 20.04.2017 (štvrtok) o 14:45 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 34 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: TOM line spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31 396 399,
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
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zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008134
Spisová značka: 2K/11/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivan Lašut, nar. 18. 10. 1959,
bytom 974 11 Banská Bystrica, Tatranská 6330/30, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Andrej Konkoľ, so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 27, uznesením č. k. 2K 11/2013 - 109 zo dňa 07. 03. 2017 potvrdil
prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30
807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 03. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.04.2017
JUDr. Katarína Holečková, sudca
K008135
Spisová značka: 2K/11/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivan Lašut, nar. 18. 10. 1959,
bytom 974 11 Banská Bystrica, Tatranská 6330/30, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Andrej Konkoľ, so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 27, uznesením č. k. 2K 11/2013 - 112 zo dňa 07. 03. 2017 potvrdil
prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 03. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.04.2017
JUDr. Katarína Holečková, sudca
K008136
Spisová značka: 4K/10/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Anton Guman, nar. 27. 03. 1990, bytom
Štúrova 794/27, 968 01 Nová Baňa, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Anton Guman, nar. 27. 03. 1990, bytom
Štúrova 794/27, 968 01 Nová Baňa, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Anton Guman, nar. 27. 03. 1990, bytom Štúrova 794/27,
968 01 Nová Baňa.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Kohúta, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, značka správcu S1254.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa
referenčného
výmenného
kurzu určeného
a vyhláseného
v deň vyhlásenia
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
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Európskou centrálnou abankou
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Národnou
bankou
Slovenska.
Ak
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v
mene,
ktorej
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referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008137
Spisová značka: 4K/18/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Anna Husáková, nar. 13. 11. 1956, bytom 962 66
Sebechleby 297 likvidátor spoločnosti Fobos advertising, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 962 66 Sebechleby 297, IČO:
36 231 070, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 30635/S, o
návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen,
značka správcu S1731 do funkcie predbežného správcu dlžníka Fobos advertising, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 962
66 Sebechleby 297, IČO: 36 231 070.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008138
Spisová značka: 4K/20/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa spoločnosti Advisors, k.s., so sídlom Dolná
6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675 likvidátor spoločnosti Dezider Franko & syn Euro Servis, s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom M. R. Štefánika 31144/57A, 962 12 Detva, IČO: 44 340 419, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 15275/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na
majetok spoločnosti, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súd Banská Bystrica v Konkurzy
právnej veci
navrhovateľa spoločnosti Advisors,
so sídlom
Dolná
Obchodný vestník
72/2017
a reštrukturalizácie
Deňk.s.,
vydania:
12.04.2017
6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675 likvidátor spoločnosti Dezider Franko & syn Euro Servis, s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom M. R. Štefánika 31144/57A, 962 12 Detva, IČO: 44 340 419, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 15275/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na
majetok spoločnosti, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1782 do funkcie predbežného správcu dlžníka Dezider Franko & syn Euro Servis, s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom M. R. Štefánika 31144/57A, 962 12 Detva, IČO: 44 340 419.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008139
Spisová značka: 4K/21/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
4K/21/2017
vo veci
navrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 156
proti
dlžníkovi: EXPRESSTRANS, spol. s r.o., so sídlom Sobôtka VII/34, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 048 551
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 05. júna 2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
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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Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Obchodný vestník 72/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.04.2017
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008140
Spisová značka: 4K/21/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/21/2017
vo veci
navrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 156
a ním označeného veriteľa: ČSOB Leasing, a.s., Mesto Rimavská Sobota, IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o.
proti
dlžníkovi: EXPRESSTRANS, spol. s r.o., so sídlom Sobôtka VII/34, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 048 551
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 05. júna 2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
EXPRESSTRANS, spol. s r.o., so sídlom Sobôtka VII/34, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 048 551, a to:
veriteľa ČSOB Leasing, a.s., Mesto Rimavská Sobota, IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o. o nariadenom
pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 72/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

K008141
Spisová značka: 2R/18/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SNP3 s.r.o. "v konkurze", so
sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456, správcom konkurznej podstaty ktorého je
spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
značka správcu S 1240, o návrhu správcu na uloženie podania žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á Máriovi Šimonovi, nar. 15. 09. 1973, bytom na ulici Tulská 5300/11, 974 01 Banská Bystrica lehotu
30 dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti spoločnosti Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka správcu S
1240, správcovi konkurznej podstaty úpadcu SNP3 s.r.o. “v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 060 456 na vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty zapísaného do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3,
Zwettl, Rakúska Republika, FN 36924a podstaty, a to:
bytu č. 1, nachádzajúceho sa na 3. mezaníne v polyfunkčnej budove na Námestí SNP 3 v Banskej Bystrici so
súpisným číslom 3, vchod číslo 1, podiel na spoločných častiach a zariadeniach vo výške 15630/133278 k celku a
bytu č. 2, nachádzajúceho sa na 3. mezaníne v polyfunkčnej budove na Námestí SNP 3 v Banskej Bystrici so
súpisným číslom 3, vchod číslo 1, podiel na spoločných častiach a zariadeniach vo výške 15100/133278 k celku zo
súpisu majetku ( ďalej len ako „Nehnuteľnosti“).
V prípade, že žaloba na vylúčenie vyššie špecifikovaného majetku nebude podaná v uloženej lehote, platí fikcia, že
zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008142
Spisová značka: 2R/18/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SNP3 s.r.o. "v konkurze", so
sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456, správcom konkurznej podstaty ktorého je
spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
značka správcu S 1240, takto
rozhodol
Súd určuje, že na podanie veriteľa Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 00 313 271 doručené správcovi dňa 05. 12. 2016 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008143
Spisová značka: 2R/18/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SNP3 s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456, správcom konkurznej podstaty
ktorého je spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44
088 833, značka správcu S 1240, o návrhu správcu na udelenie súhlasu uzavrieť dohodu o urovnaní, takto
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti príslušného orgánu udeľuje správcovi súhlas na uzavretie zmluvy so spoločnosťou
EUROPA FACILITY MANAGEMENT, a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 36 624 284, predmetom
ktorej je dohoda o tom, že:
1/ zmluvné strany tejto dohody považujú výpoveď zo zmluvy o zabezpečení technickej správy a dennej prevádzky zo
dňa 02.01.2013 v znení piatich dodatkov uzavretú medzi úpadcom a obchodnou spoločnosťou EUROPA FACILITY
MANAGEMENT a.s., Bratislava, zo dňa 15.06.2016 za neplatnú,
2/ žalobcovia v konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 63Cb/229/2016 zoberú žalobu o
neplatnosť výpovede podľa predchádzajúceho bodu v celom rozsahu späť s tým, že žiadna zo strán sporu nemá
nárok na náhradu trov konania a
3/ spoločnosť EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Bratislava, ktorá eviduje ku dňu 08.11.2016 voči úpadcovi
SNP3 s.r.o. „v konkurze“, Banská Bystrica pohľadávku v sume 13 300 Eur z titulu nevyplatenej odmeny za
vykonávanie správy budovy na základe zmluvy o zabezpečení technickej správy a dennej prevádzky zo dňa
02.01.2013, sa vzdáva nároku na vyplatenie časti odmeny v sume 9 180 Eur a patrí jej len zvyšná časť odmeny v s
ume 4 120 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008144
Spisová značka: 2K/9/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka VAMIS GROUP s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen,
M.R. Štefánika 3355, IČO: 44 609 582, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 16087/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - VAMIS GROUP s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, M.R. Štefánika 3355,
IČO: 44 609 582
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008145
Spisová značka: 2K/13/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ivan Eremiáš, nar. 26. 07. 1961, bytom 976 03
Harmanec, Harmanec 2, zast. JUDr. Andreou Matysovou, advokátkou so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Skuteckého 30, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Ivan Eremiáš, nar. 26. 07. 1961, bytom 976 03 Harmanec, Harmanec 2
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008146
Spisová značka: 2K/21/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka EGGS VAN Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 991 26 Nenince, Nenince 502, IČO:
44 242 824, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 14993/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi EGGS VAN - Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o.
v likvidácii, so sídlom 991 26 Nenince, Nenince 502, IČO: 44 242 824
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008147
Spisová značka: 32R/1/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom:
Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191 o určení, či veriteľ je účastníkom
reštrukturalizačného konania alebo nie je a v akom rozsahu takto
rozhodol
Veriteľ Chemko, a.s. Strážske v likvidácii, so sídlom: Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582 nie je
účastníkom reštrukturalizačného konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32R/1/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a ten, o koho právach sa rozhodlo,
a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 5.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K008148
Spisová značka: 30K/16/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01
Košice, zn. správcu: S1588, nespotrebovanú časť preddavku v sume 382,96 EUR.
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku EUR
U p r a v u j eVydáva
učtáreň
Okresného
súdu Košice
I vyplatiť
nespotrebovanú
časť preddavku
v sume 382,96
zmene azo
doplnení
niektorých zákonov
na svojomdenníka
webovom D19sídle: www.justice.gov.sk
evidovanú v zázname ao ozložení
dňa 17.05.2016
pod položkou
111/2016 správcovi podstaty, JUDr.
Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 04011
01 Košice, zn. správcu: S1588 na účet číslo IBAN: SK98
0200 0000 0029 7525 7358, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01
Košice, zn. správcu: S1588, nespotrebovanú časť preddavku v sume 382,96 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 382,96 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 17.05.2016 pod položkou denníka D19- 111/2016 správcovi podstaty, JUDr.
Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, zn. správcu: S1588 na účet číslo IBAN: SK98
0200 0000 0029 7525 7358, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 3.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008149
Spisová značka: 30K/32/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zastaveného konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka: Jana
Chocholová, nar. 17.10.1985, bytom Súľovská 90, 049 22 Gemerská Poloma, zast. Mgr. Peter Kocák, advokát, so
sídlom Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, pracovisko Štúrova 27, 040 01 Košice o vrátení zostatku
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 457,22
EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 457,22 EUR zložiteľovi preddavku: Jana Chocholová, nar. 17.10.1985, bytom
Súľovská 90, 049 22 Gemerská Poloma, vedený pod položkou denníka D19-198/2016, 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. Pavel Varga,
K008150
Spisová značka: 30NcKR/3/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Mesaroš, narodený: 28.06.1970,
trvale bytom: Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Ľubomír Mesaroš, narodený: 28.06.1970, trvale bytom: Lekárovce 292, 072 54
Lekárovce, od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 15.09.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného
na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 6.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008151
Spisová značka: 31K/17/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Michalenko, narodený: 29.05.1975,
trvale bytom: Rožňavská Baňa č. 153, 048 01 Rožňava, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Rudolf Michalenko, narodený: 29.05.1975, trvale bytom: Rožňavská Baňa č. 153, 048
01 Rožňava, od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 15.05.2014 a ktoré zostali po zrušení konkurzu
vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 6.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008152
Spisová značka: 31K/7/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Kačmarik, narodený: 14.05.1982,
bytom: Ruskov 341, 044 19 Ruskov o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Milan Kačmarik, narodený: 14.05.1982, bytom: Ruskov 341, 044 19 Ruskov, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 29.05.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K008153
Spisová značka: 31K/59/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: PC - Trend s.r.o. Trebišov, so sídlom:
L. Svobodu 2366/5, 075 01 Trebišov, IČO: 45 342 113, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040 01
Košice, zn. správcu: S1588.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008154
Spisová značka: 27K/27/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Komárno, Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Tomáš Pintér, nar. 14.12.1969,
bytom Bratislava, Dulovo námestie č. 4, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Komárno, Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníka: PROMIX SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Komárno,
Hadovská cesta č. 870, IČO: 36541931, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K008155
Spisová značka: 27K/7/2017
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 Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Alexander Dodek, nar. 01.01.1965, bytom Nitra,
Čajkovského č. 434/40, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Alexander Dodek, nar. 01.01.1965, bytom
Nitra, Čajkovského č. 434/40, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Ing. Alexander Dodek, nar. 01.01.1965, bytom Nitra, Čajkovského č.
434/40.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K008156
Spisová značka: 31K/46/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Margita Jakabová, nar.
24.3.1953, bytom Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta, ktorého správcom je: Mgr. Roman Nagy, adresa kancelárie
Akademická 4, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Roman Nagy, adresa kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.4.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K008157
Spisová značka: 27K/28/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho
č. 59/1, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, bytom Číčov, Petöfiho č.
59/1, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, JUDr. Fadimu Fardousovi, so sídlom Nitra, Štúrova č. 21, odmenu v sume
199,16 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 10,20 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu, JUDr. Fadiho Fardousa, so sídlom Nitra, Štúrova č. 21, odmenu a náhradu preukázaných
výdavkov, spolu v sume 209,36 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 124/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K008158
Spisová značka: 27K/24/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, LawService Recovery, k. s., so sídlom Zvolen, Stráž č. 223, IČO:
47817003, odmenu v sume 199,16 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 318,46 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu, LawService Recovery, k. s., so sídlom Zvolen, Stráž č. 223, IČO: 47817003, odmenu a
náhradu preukázaných výdavkov, spolu v sume 517,62 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 106/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie
odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
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uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať
len vestník
do uplynutia
lehoty na podanie odvolania.
Obchodný
72/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.04.2017
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K008159
Spisová značka: 27K/21/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom Nitra, Mikovíniho č.
398/2, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom Nitra, Mikovíniho č.
398/2, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, RESKON, k. s., so sídlom: Lučenec, Dr. Herza č. 12, IČO: 50440616,
odmenu v sume 124,48 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 25,14 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu, RESKON, k. s., so sídlom: Lučenec, Dr. Herza č. 12, IČO: 50440616, odmenu a náhradu
preukázaných výdavkov, spolu v sume 149,62 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 92/2016.
III/ V r a c i a navrhovateľovi nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 92/2016, a to vo výške
514,26 eur.
IV/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
navrhovateľovi: Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom Nitra, Mikovíniho č. 398/2, nespotrebovanú časť preddavku
na odmenu a náhradu preukázaných výdavkov, spolu v sume 514,26 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka
D 19 - 92/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, 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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K008160
Spisová značka: 27K/8/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Adriana Klbiková, nar. 29.05.1973,
bytom 951 17 Cabaj - Čápor, ktorého správcom je: JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie Podzámska č.
32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu Adriana Klbiková, nar.
29.05.1973, bytom 951 17 Cabaj - Čápor, zo dňa 31.01.2017 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 27/2017 dňa
08.02.2017 pod č. K002829.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K008161
Spisová značka: 4K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Balun, nar. 13.04.1964,
bytom Kamenná 12435/13A, o výmene správcu, takto
rozhodol
o d v o l á v a SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu,
ustanovuje FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava do
funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 5.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008162
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PAMA Košice s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom
Okružná 785/24, 058 01 Poprad, IČO: 36 578 819, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku PAMA Košice s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Okružná 785/24, 058 01
Poprad, IČO: 36 578 819 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 5.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K008163
Spisová značka: 1NcKR/12/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Šepeľa, nar. 29.05.1975, bytom Československej armády 330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou, o návrhu dlžníka na oddlženie takto
rozhodol
I.

Dlžníka: Miroslav Šepeľa, nar. 29.05.1975, bytom Česko-slovenskej armády

330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 5.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008164
Spisová značka: 40K/7/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Roccon, s. r. o. so sídlom Kernova 4709/8, 036 01 Martin
- Košúty, IČO 45 963 576, zast. JUDr. Štefan Dedák, advokát, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, o návrhu
veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Výstavba vodných elektrární s. r. o. skratka VVE s. r. o. so sídlom
Ul. Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 347 876 takto
rozhodol
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní, ako aj všetkých peňažných záväzkov, s ktorých plnením je 30 dní po lehote splatnosti v deň predloženia
tejto informácie súdu,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, ako aj v deň
predloženia tejto informácie súdu,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam peňažných pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich
splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zákon č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej
podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
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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podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov
5 rokov72/2017
(§ 242 ods. 1 Trestného Konkurzy
zákona) alebo
až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného
zákona).
Obchodnýažvestník
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
12.04.2017
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008165
Spisová značka: 40K/7/2017
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/7/2017
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Roccon, s.r.o.
Kernova 4709/8
036 01 Martin - Košúty
IČO 45 963 576

Zast.

JUDr. Štefan Dedák, advokát
Mostova 2
811 02 Bratislava

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Výstavba vodných elektrárni s.r.o.
Ul. Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 36 347 876

nariaďuje pojednávanie
na deň 08.06.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na
ďalšom
pojednávaní
zastúpiť
inou osobou,
k odročeniu
pojednávania
došlo z dôvodu
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikyak
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníkujej
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
nepriaznivého zdravotného
stavu.
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Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti

Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie
a zároveň
od nich nemožno spravodlivo
žiadať,
aby sa na pojednávaní nechaliDeň
zastúpiť.
Obchodný
vestník
72/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania: 12.04.2017
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008166
Spisová značka: 40K/7/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/7/2017
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Roccon, s.r.o.
Kernova 4709/8
036 01 Martin - Košúty
IČO 45 963 576

Zast.

JUDr. Štefan Dedák, advokát
Mostova 2
811 02 Bratislava

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Výstavba vodných elektrárni s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Ul.
Lieskovec 598/75
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 36 347 876
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Zast.
Obchodný vestník 72/2017

JUDr. Štefan Dedák, advokát
Mostova 2
811Konkurzy
02 Bratislava
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Výstavba vodných elektrárni s.r.o.
Ul. Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 36 347 876

O návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 08.06.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Výstavba
vodných elektrárni s.r.o. a to
veriteľ č. 1: Roccon, s.r.o.
veriteľ č. 2: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
veriteľ č. 3: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
veriteľ č. 4: DOBZEP, s.r.o.
veriteľ č. 5: Sociálna poisťovňa
veriteľ č. 6: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
veriteľ č. 7: LLENTAB Slovakia spol. s r.o.
veriteľ č. 8: Zakládaní staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava
veriteľ č. 9: SIPE, s.r.o.
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 12.04.2017

Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008167
Spisová značka: 40NcKR/11/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Eva Bandžuchová, nar. 23.12.1974, trvale bytom 28.
októbra 1175/14, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžníčka Eva Bandžuchová, nar. 23.12.1974, trvale bytom 28. októbra 1175/14, 911 01 Trenčín sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníčke Eve Bandžuchovej sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008168
Spisová značka: 38NcKR/8/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Peter Skoupa, nar. 24.8.1972, bydlisko Pred
Poľom 1722/1A, 911 01 Trenčín, právny zástupca Mgr. Monika Ignačáková, advokátka, so sídlom kancelárie
Námestie sv. Anny 361/20, Trenčín, správcom ktorého je JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického
21, Trenčín, zn. správcu S1402, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník Peter Skoupa, nar. 24.8.1972, bydlisko Pred Poľom 1722/1A, 911 01 Trenčín s a o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008169
Spisová značka: 1K/14/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Furjel, nar. 15.11.1977, bytom
Matúšovská 439, 027 01 Žaškov, zastúpeného: JUDr. Rastislavom Skybom, advokátom so sídlom Farská 6, Žilina,
správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu: JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, vyššia súdna úradníčka
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

26

Obchodný vestník 72/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

K008170
Spisová značka: 1K/27/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Lauček, nar.
15.6.1968, Na Sihoti 1162/29-53, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu: JUDr. Mariana Ďuranu, PhD., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K008171
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980,
bytom Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, do 03.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Husein Mehmedovič,
s miestom podnikania Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 299 630, správcom ktorého je: JUDr. Janka
Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur na účet
správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
27.02.2017, vedený pod položkou registra 23/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Proti uzneseniu súdu prvej
inštancie vydaného súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná,
súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K008172
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Okresný súd Žilina v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980, bytom Lesná 2034/3, 034 01
Ružomberok, do 03.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Husein Mehmedovič, s miestom podnikania Lesná
2034/3, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 299 630, správcom ktorého je: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, 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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rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred
jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky
ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia
obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K008173
Spisová značka: 4K/14/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOVLES, s.r.o., so sídlom Kpt.
Nálepku 517/5, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 430 986, správcom ktorého je: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so
sídlom kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu, zverejnený v Obchodnom
vestníku 44/2017 zo dňa 03.03.2017.
Nezabezpečené pohľadávky uspokojí správca nasledovne:
-

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005 - 1.925,18 eur,

-

Soňa Porubänová - 0,86 eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K008174
Spisová značka: 3K/10/2011
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Švajda, nar. 07.07.1950,
Bystrička 157, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008175
Spisová značka: 3K/10/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu úpadcu: Marián Svetlošák, nar. 27.4.1983, bytom Klin 160,
029 41 Klin, správkyňou ktorého je JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina,
takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina z funkcie správkyne
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
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K008176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bagoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE - l. kolo

V zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa podľa § 82 ods. 2 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/ zo dňa 31.03.2017, správca
úpadcu Jozef Bagoňa, nar. 15.09.1984, bytom Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I, č.k. 4K/35/2016, Ing. Miroslav Kapolka ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú hnuteľnú vec:
-motorové vozidlo Motorové vozidlo MAZDA 5 2.0 MZR-CD Touring, VIN: JMZCR19R660129950, Rok výroby: 2006
zapísané v súpise oddelenej podstaty pod číslom 1 (súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa
21.03.2017 pod K006198),
-záujemcovia doručia svoje cenové ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s výrazným
označením „predaj – neotvárať – Motorové vozidlo MAZDA“, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu,
-na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
- písomná ponuka musí obsahovať označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho
označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických
osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, spôsob uhradenia kúpnej ceny a kontakt na
záujemcu.
- v prípade ak predložená ponuka nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok na záujemcu, na
predloženú ponuku sa v rámci verejného ponukového konania nebude prihliadať,
- víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť,
- podmienkou prevodu majetku je úhrada kúpnej ceny najneskôr pri podpise zmluvy o predaji hnuteľnej veci.
Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľnej veci do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu
príslušného orgánu s uzavretím kúpnej zmluvy.
-bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č. 0904 557 344,
Ing. Miroslav Kapolka, spráca.

K008177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPERA JET a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/44/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/44/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jarmila Čižmárová oznamuje,že po zákonnej 45-dňovej prihlasovacej lehote si do konkurzného konania hore
uvedenej spisovej značky prihlásil vertieľ: WORLD FUEL SERVICES EUROPE LTD, ,8th FLOOR,
Buckingham Gate 62, Londýn , Spojeníé kráľovstvo Veľkej británie a Severného Írska tieto pohľadávky :
21/1 fa č. 63416223101 zo dňa 17.09.2014 vo výške 488,14 EUR
21/2 fa č. 6516323101 zo dňa 19.09.2014 vo výške 815,15 EUR
21/3 fa č. 6631723101 zo dňa 21.09.2014 vo výške 1040, 05 EUR
21/4 fa č. 63761323101 zo dňa 25.09.2014 vo výške 573,98 EUR
21/5fa č. 63781423101 zo dňa 25.09.2014 vo výške 748,07 EUR
21/6 fa č. 6950623101 zo dňa 02.10.2014 vo výške 1116,69 EUR
21/7fa č. 65154923101 vo výške 418,41 EUR
21/8 fa č. 64896523101 zo dňa 26.10.2014 vo výške 1086,53 EUR
21/9 fa č. 16922901 zo dňa 19.11.2014 vo výške 1688,42 EUR
21/10 paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,00 EUR
ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok po základenj prihlasovacej lehote.

JUDr. jarmila Čižmárová
správca

K008178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválenie konečného rozvrhu výťažku
Zástupca veriteľov Sberbank Slovensko, a.s., sídlo Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, zapísaný v obch.
reg. OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 158/B, týmto prostredníctvom svojho splnomocneného právneho zástupcu
oznamuje správcovi úpadcu Miroslav Damin, nar. 28.9.1979, bytom Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky, že v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje správcovi úpadcu Miroslav Damin, nar. 28.9.1979, bytom Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky, že v
súlade s § 101 ods. 2 ZKR a v nadv. na § 98 ZKR, schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty zo dňa 15.03.2017.
V Bratislave, 4. apríla 2017
Sberbank Slovensko, a.s.
v.z. SEDLAČKO & PARTERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

K008179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii, so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava, IČO:
36 038 679 týmto v súlade pokynom veriteľského výboru zo dňa 07.04.2017 vyhlasuje výsledok
verejnej obchodnej súťaže na predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy na speňaženie majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného vo všeobecnej podstate úpadcu ako súpisová zložka majetku č. 92, č. 93 a č.
94 v zmysle podmienok ako boli tieto oznámené zverejnením v Obchodnom vestníku čiastka 43/2017 zo dňa
02.03.2017 číslo konania K004676 (ďalej len "VOS").
Správca prijíma návrh/ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu
zapísaného vo všeobecnej podstate úpadcu ako súpisová zložka majetku č. 92, č. 93 a č. 94 doručený riadne v
zmysle podmienok VOS správcovi dňa 29.03.2017 od spoločnosti LUMIS fin,s.r.o., Andreja Kmeťa č. 18, 010 01
Žilina, IČO: 31 629 016 znejúci na sumu 9000,- EUR.
V Bratislave dňa 07.04.2017
JUDr. Marek Glemba, správca

K008180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Potočný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2015 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Juraj Puskailer, správca konkurznej podstaty úpadcu: Róbert Potočný, trvale bytom Planckova 1210/2, 851 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Juraj Puskailer, správca konkurznej podstaty úpadcu: Róbert Potočný, trvale bytom Planckova 1210/2, 851 01
Bratislava, nar. 21.07.1983, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/6/2015, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli doručené prihlášky nezabezpečených pohľadávok,
ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Einsteinova 25,
851 01 Bratislava, IČO: 35942436, suma pohľadávky: 108,56 EUR; veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436, suma pohľadávky: 59,28 EUR; veriteľ: Dôvera
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436, suma pohľadávky: 97,85
EUR.

K008181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ
INVESTÍCIE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 784 717
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/95/2010-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/95/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 3K/95/2010 zo dňa 11.04.2011 bol na majetok úpadcu PODIELOVÉ
DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE, Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO 35 784 717 vyhlásený konkurz a JUDr.
Marek Letkovský, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava bol ustanovený za správcu konkurznej
podstaty úpadcu.
S ohľadom na skutočnosť, že v konkurze sa preukázateľne vyskytol prípad falšovania podpisu veriteľa na
plnomocenstve a z neho vyplývajúci pokus o uplatňovanie práv veriteľa neoprávnenou osobou, správca oznamuje
všetkým veriteľom úpadcu PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE, že v konkurze budú v ďalšom
jeho priebehu akceptované výlučne len tie plnomocenstvá, ktoré splnomocniteľ podpísal úradne
osvedčeným podpisom, čím je možné osvedčiť, že plnomocenstvo skutočne podpísala tá osoba, ktorá je v ňom
uvedená ako splnomocniteľ.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K008182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz 410, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl. č. 19
iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac marec 2017
súpisová hodnota: 94,70€
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa úpadcu

K008183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986 / 0, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu First Montana Technology s. r. o. v konkurze, so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely,
IČO: 45 912 271, týmto v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje III. časť súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1,
Bratislava, IČO: 31 320 155 podľa nasledovného:

41. SÚBOR PEŇAŽNÝCH POHĽADÁVOK – dubiózne pohľadávky z obchodného styku.
Celková suma 594.959,58 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 1,- Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., pre zabezpečenú pohľadávku č.
462 uvedenú v zozname pohľadávok.

JUDr. Miroslav Michalička

K008184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.E.N., s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinský rad 17/240, 929 01 Malé Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 224 537
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
36K/9/2015
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu: B.E.N., s.r.o., Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 36 224
537, podľa záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 17.6.2016, vyhlasujem II. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu - súpisovej zložky č. 134.6 –pohľadávky
voči dlžníkovi EDOORS s.r.o. v súpisovej hodnote 56,52 EUR, súpisovej zložky č. 134.9 – pohľadávky voči
dlžníkovi Kornel Malik v súpisovej hodnote 67,45 EUR zaradené do oddelenej podstaty veriteľa Všeobecná úverová
banka, a.s. (ďalej len oddelený veriteľ „VÚB“) ako boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2016 zo dňa
12.1.2016.
II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie pohľadávok sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo súťažných
podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 33
3702
120
alebo
e-mailom
na
adresu:
spravca@michalicka.sk.
2. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí predložený v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na ktorej bude
uvedené „NEOTVÁRAŤ – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE“ spolu so spisovou značkou správcovského
spisu v tvare „36K/9/2015 S1398“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej
vety najneskôr do 15.5.2017 do 14.00 hod.. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.
3. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť aj preukázanie totožnosti záujemcu, resp. právnej
subjektivity,
a
to
v
origináli,
resp.
úradne
overenou
fotokópiou:
· fyzická osoba nepodnikateľ – uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska,
·
fyzická
osoba
podnikateľ
živnostenské
oprávnenie
nie
staršie
ako
3
mesiace,
·
právnická
osoba
výpis
z
obchodného
registra
nie
starší
ako
3
mesiace.
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne
overené
plnomocenstvo,
ako
nedeliteľnú
súčasť
cenovej
ponuky.
4. Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 15.5.2017 o 14.10 hod. v kancelárii správcu.
5. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania a tým prijať jeho ponuku
len takého účastníka, ktorého (i) cenová ponuka obsahuje požadované náležitosti vymedzené v týchto
podmienkach a (ii) súčasne je najvyššia spomedzi predložených ponúk a (iii) po udelení súhlasu oddeleného
veriteľa s vyhlásením konkrétneho záujemcu za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania.
6. Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom oznámenie prijatia / odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne a to poštou na adresu uvedenú
v cenovej ponuke, pričom lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky sa považuje za zachovanú, ak bude
v posledný deň lehoty dané oznámenie na poštovú prepravu. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho
ponuku v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo
záujemcovneoznámi, že jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky
cenové ponuky.
7. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho
skončenia zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca je
povinný zrušiť predmetné kolo verejného ponukového konania na základe požiadavky oddeleného veriteľa
VÚB. Zrušením predmetného kola verejného ponukového konania sa považujú predložené cenové ponuky za
odmietnuté.
8. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky alebo ak správca odmietne cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou
na
danom
konaní.
9. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy.

JUDr. Miroslav Michalička, správca
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K008185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Butko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/33/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/33/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Belaňová , správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Milan Butko nar. 28.2.1969, bytom Prosné 57,
Udiča , týmto oznamujem všetkým účastníkom konania č.k. 40K/33/2016, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3
zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísala do zoznamu pohľadávok prihlásené
po uplynutí prihlasovace lehoty.
Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 9
Veriteľ : ESSOX s.r.o. , Senovážné námestí 231/7, České budejovice, Česká republika, IČO :26764652
Prihlásená suma : 18 825,14.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname: P: 10
Veriteľ : Prima banka Slovensko , a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina, Slovenská republika, IČO :31575951
Prihlásená suma : 5 529,99.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 11
Veriteľ: Intrum Justitia Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, Zug, Švajčiarsko , IČO : CHE-100.023.266
Prihlásená suma : 8483,56.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 12
Veriteľ : Slavomír Tutter, Kyjevská 7, Rožňava, 04801
Prihlásená suma : 6694,09.-eur

K008186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Koyšová Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica n/Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/39/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/39/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola verejného ponukového konania na odpredaj obchodného podielu
JUDr. Ján Súkeník správca dlžníka Mgr. Jarmila Koyšová nar. 19.3.1988 bydliskom Centrum I. 50/124-4 Dubnica
n/Váhom v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu –vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania na
odpredaj inej majetkovej hodnoty – obchodného podielu dlžníka v obchodnej spoločnosti STAR-JK s.r.o. so sídlom
Družstevná 61/301 Dubnica n/Váhom, IČO: 35 911 492, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo: 15229/R, súpisová hodnota 6 639 EUR /ďalej len „obchodný podiel“/. Spoločníkom
a konateľom uvedenej spoločnosti je Jarmila Koyšová bydliskom Centrum I. 50/125-4 Dubnica n/Váhom.
Oznámenie o ponukovom konaní na obchodný podiel bolo zverejnené v obchodnom vestníku OV 49/2017 dňa
10.3.2017, na úradnej tabuli správcu, na úradnej tabuli Mesta Dubnica n/Váhom a iným vhodným spôsobom na
internete.
Lehota na predloženie ponúk na odpredaj obchodného podielu bola správcom stanovená do 30.3.2017 do 15,00
hodiny. Otváranie obálok bolo správcom stanovené na deň 4.4.2017 o 15,00 hod. v sídle správcu. Vyhodnotenie
ponukového konania bolo stanovené do 7.4.2017. Podrobné informácie o predávanom obchodnom podiele boli
uvedené v podmienkach ponukového konania s tým, že na vyžiadanie záujemca obdrží v kancelárii správcu
v Považskej Bystrici Stred 60/55 podmienky ponukového konania, dohodu o zmluvnej pokute, súpis majetku
spoločne so súpisovou hodnotu obchodného podielu za úhradu vo výške 5 EUR.
Pri organizácii tohto ponukového konania bolo možné odpredať obchodný podiel dlžníka za najvyššiu ponuku,
najmenej vo výške 100 % jeho súpisovej hodnoty.
Nakoľko do 30.3.2017 do 15,00 hodine nebola správcovi doručená žiadna ponuka na odpredaj obchodného
podielu dlžníka, správca konštatuje, že 1. kolo verejného ponukového konania bolo neúspešné.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K008187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Vojčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce nad Nitrou 637, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/1/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/1/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku

3.

Nevyčerpaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu

Podstata

Súpisová
hodn.

všeobecná 663,88 €

Dôvod zápisu

Deň
zápisu

§67 ods.1 písm. a)
7.4.2017
ZKR

Kde sa vec
nachádza
BÚ úpadcu,
16.3.2017

Ing. Beata Krausová, správca S1180
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K008188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Godovičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 31, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/43/2016 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/43/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia
311.04
alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2
ZKR

Nie

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia
310.96
alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2
ZKR

Nie

K008189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubor Majdan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Králika 5/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2014 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V nadväznosti na skutočnosť, že v rámci vedenia konkurzného konania správca zabezpečil okrem majetku
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku pod č. 11/2015 zo dňa 19.01.2015, aj
ďalší majetok patriaci do všeobecnej podstaty uverejňuje týmto opis ďalšieho zapísaného majetku:
Finančná
hotovosť

miesto kde sa nachádza právny dôvod

účet úpadcu vedený v
5 049,61 € rámci konkurzného
konania

finančná hotovosť získaná - od spoločnosti CETELEM SLOVENSKO, a.s. (v súčasnosti jej právny
nástupca BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA), od úpadcu zo mzdy, zo zostatku v stavebnom
sporení - PSS, a.s. a z vyplatenia z vyporiadania BSM po rozvode úpadcu a jeho manželky

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

K008190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Greschner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 924/93, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/58/2016 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/58/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

- stavaný roldor chodbový ( dvojdielna čerešňa) 100.-€
- malé kreslo šedé 30.-€
- Spálňa komoda malá( šuflíková) 20.-€
- roldor presklený spálňový 100.-€
- sedacia súprava obývacia čierna 200.-€
- 2x stolík presklený 50.-€
-televízor strieborný 50.-€
- DVD prehrávaš Panasonic 50.-€
- tlačiareň Canon 50.-€
- 5x stoličky strieborné kuchynské 50.-€
- barová stolička 50.-€
- barová stolička 50.-€
- barová stolička 50.-€
- posilovací stroj 100.-€
- skrińová zostava 50.-€
- obývacia skryňa 20.-€
- malá komoda( 4 šufle a 2 šufle) 30.-€
- malá komoda ( 4 šufle a 2 otváracie šufle) 30.-€
- liatinová spodná časť pece 100.-€
- masážne kreslo ( biela koža) 200.-€
-ventilátor 10.-€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- kufor čierny 20.-€
- ďalekohlad 20.-€
- zrkadlo v historickom ráme 50.-€
- plechová skryňa 10.-€
- plechová skryňa 10.-€
- plechová skryňa 10.-€
- kufor čierny 20.-€
- kufor čierny 20.-€
- kufor čierny 20.-€
- smetný koš 10.-€
- záhradná lampa elektrická 30.-€
- 2x záhradná solárna lampa 50.-€
- 18 x tyče na rajčiny 20.-€
- 3x kovo drevené lavice 100.-€
- rohová vaňa 200.-€
- plynový altánkový ohrev 50.-€
- 4x črepníky 20.-€
- drevený dáždnik 50.-€
- 2x kreslá na ryby 50.-€
- 3x malé strešné okná 300.-€
- 7x sudy modré 150 l 70.-€
- 2x sudy biele 50 l 20.-€
- dvere Delimar 100.-€
- rebrík 50.-€
- 5x prepravka 25.-€
- kosačka Dolmar 50.-€
- drtič konárikov ( Atika) 50.-€
- biely radiátor 50.-€
- 2x konštrukcia na dáždniky 20.-€
- fúrik 10.-€|

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- sud 100l 10.-€
- navyják na hadicu 20.-€
- navyják na hadice spolu s hadicou 20.-€
- sada náradia 50.-€
- malý kompresor 100.-€
-karbobrúska Black Decker 70.-€
- vŕtačka Hilt 100.-€
-vyrezávačka Asist 70.-€
- 2x vŕtačka malá( Narex, druhá nefunkčná( 20.-€
- ručná píla malá HKK 1200 20.-€
- ručná píla ( Pro Work) 30.-€
- strešná konštrukcia na auto 20.-€
- plynová bomba 10.-€
- sekera fiskars 20.-€
- sekera žlto čierna 20.-€
- plotové nožnice 20.-€
- batar biely 30.-€
- parozábrana biela 20.-€
- prístrešok na ryby 10.-€
- malé čerpadlo Gardena 50.-€
- bycikel 50.-€

K008191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradiso Plaza s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/51/2016S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/51/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie zo všeobecnej podstaty do podstaty oddelenej úpadcu Paradiso Plaza s.r.o., sp. zn. 40K/51/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BYT: 1.
popis: byt

ulica:

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č.: 825/1

súpisné číslo: 898

názov k.ú.: Trenčín

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 60.000,00,-€

Orientačné číslo vchodu: 3

Číslo bytu: 19

Podiel
priestoru
na
spoločných
častiach
a spoločných zariadeniach: 7726/176842
Zabezpečený veriteľ: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třída, Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
Pražské Předměstí 312, 500 02 Hradec Králové, IČO 64 946 851
pohľadávok: 2-A-1
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva č. 167c/2013
Výška zabezpečenej pohľadávky: 1.875.000,-€
zo dňa 12.08.2013
Poschodie: druhé

POZEMOK: 2.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 36 m2 (1,57m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 824/9

súpisová
25,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky
7726/176842

podiel:

hodnota:

štát: SR

okres: Trenčín
Zabezpečený veriteľ: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třída, Pražské Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
Předměstí 312, 500 02 Hradec Králové, IČO 64 946 851
pohľadávok: 2-A-1
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva č. 167c/2013 zo dňa
Výška zabezpečenej pohľadávky: 1.875.000,-€
12.08.2013

POZEMOK: 3.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 952 m2 (41,59m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 825/1

súpisová
100,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky
7726/176842

podiel:

hodnota:

štát: SR

okres: Trenčín
Zabezpečený veriteľ: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třída, Pražské Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
Předměstí 312, 500 02 Hradec Králové, IČO 64 946 851
pohľadávok: 2-A-1
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva č. 167c/2013 zo dňa
Výška zabezpečenej pohľadávky: 1.875.000,-€
12.08.2013

POZEMOK: 4.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 299 m2 (13,06m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 827/2

súpisová
50,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky
7726/176842

podiel:

hodnota:

štát: SR

okres: Trenčín
Zabezpečený veriteľ: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třída, Pražské Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
Předměstí 312, 500 02 Hradec Králové, IČO 64 946 851
pohľadávok: 2-A-1
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva č. 167c/2013 zo dňa
Výška zabezpečenej pohľadávky: 1.875.000,-€
12.08.2013
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POZEMOK: 5.
druh: zastavaná plocha a nádvorie

výmera: 7 m2 (0,31m2)

číslo LV: 9626

obec: Trenčín

parc. č. „C“: 828/11

súpisová
20,00,-€

názov k. ú.: Trenčín

spoluvlastnícky
7726/176842

podiel:

hodnota:

štát: SR

okres: Trenčín
Zabezpečený veriteľ: AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třída, Pražské Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu
Předměstí 312, 500 02 Hradec Králové, IČO 64 946 851
pohľadávok: 2-A-1
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva č. 167c/2013 zo dňa
Výška zabezpečenej pohľadávky: 1.875.000,-€
12.08.2013

JUDr. Alojz Žitník, správca

K008192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Adamcová - MANDA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 479, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 385 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/5/2016 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/5/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Miroslava Adamcová – MANDA v reštrukturalizácii,
91322 Trenčianske Jastrabie 479, IČO: 37385755
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 v aktuálnom znení

Miesto konania: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Dátum konania: 07.04.2017
Začiatok konania: 14:00 hod.

Prítomní:
- JUDr. Barbora Koncová, reštrukturalizačný správca, dlžník
- Veritelia:

Weiss Personal Management, s. r. o., Staničná 1062/24, Trenčín, IČO: 46431942
Masár Branislav, Mateja Bela 55, Trenčín
SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie
2. Správa predkladateľa reštrukturalizačného plánu o predloženom pláne
3. Diskusia
4. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
5. Záver

Ad 1.)
Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal zástupca predsedu veriteľského
výboru Weiss Personal Management, s.r.o., Manfred Erhard Weiss. Konštatoval, že reštrukturalizačný plán bol
predložený v zákonnej lehote a veriteľský výbor je uznášania schopný.

Ad 2.)
Správca členom veriteľského výboru postupne predstavil reštrukturalizačný plán dlžníka a vyzval prítomných
členov, aby predniesli svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy.

Ad 3.)
V rámci tohto bodu programu neboli prednesené žiadne otázky ani pripomienky.

Ad 4.)
Po krátkej diskusii vyzval zástupca predsedu veriteľského výboru členov veriteľského výboru aby hlasovali o
reštrukturalizačnom pláne. Hlasovanie sa uskutočnilo s nasledovným výsledkom:

ZA: 3 hlasy

- Weiss Personal Management, s. r. o., Staničná 1062/24, Trenčín, IČO: 46431942
- Masár Branislav, Mateja Bela 55, Trenčín
- SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01/04/17-VV

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor s počtom hlasov 3, t. j. celkovou väčšinou reštrukturalizačný plán predložený dlžníkom
Miroslava Adamcová – MANDA v reštrukturalizácii, 91322 Trenčianske Jastrabie 479, IČO: 37385755,
schvaľuje.

Ad 5.)
Zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, zástupca veriteľa Weiss Personal Management,
s.r.o., Manfred Erhard Weiss, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť
zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 01/04/17-VV zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia §
128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.
Zároveň veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ustanovenia § 144
ods. 3 ZKR.

V Trenčíne, dňa 07.04.2017

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

K008193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Adamcová - MANDA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 479, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 385 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/5/2016 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze:

Podľa ustanovenia § 146 ods. 1,2 ZKR JUDr. Barbora Koncová, správca dlžníka Miroslava Adamcová – MANDA,
91322 Trenčianske Jastrabie 479, IČO: 37385755 v reštrukturalizácii zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa
bude konať dňa 02.05.2017 so začiatkom o 10.00 hod. v sídle správcu na adrese Legionárska 7158/5, 911 01
Trenčín, Blok B, 2. poschodie. Prezentácia účastníkov reštrukturalizačného plánu sa začne o 09.30 hod.
Program (priebeh) schvaľovacej schôdze:
1. Otvorenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Správca zároveň oznamuje, že na zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 07.04.2017, veriteľský výbor schválil
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom (predkladateľom plánu), a veriteľský výbor
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Účastník plánu sa
môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, pravosť podpisu
účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu
oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Blok B, 2.
poschodie, v pracovných dňoch v úradných hodinách od 08,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť
aspoň 1 deň vopred na t.č. 0918 803 803.

V Trenčíne dňa 07.04.2017

JUDr. Barbora Koncová, správca

K008194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Majetok vo vlastníctve úpadcu
- parc. č. 3984/11 parcely „C“ ostatná plocha o výmere 248m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Prievidza, k.ú. Prievidza, LV č. 10022 v podiele ½, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 2500.-€, Mena EUR
- parc. č. 732 parcely „E“ lesný pozemok o výmere 3899 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš,
k.ú. Temeš, LV č. 590 v podiele 50/200, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 300.-€, Mena EUR
- parc. č. 8 parcely „E“ záhrada o výmere 144 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú. Temeš,
LV č. 559 v podiele 1/16, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 190 parcely „C“ orná pôda o výmere 750m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 321 v podiele 1/4, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 20.-€, Mena EUR
- parc. č. 190 parcely „E“ orná pôda o výmere 23m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 321 v podiele 1/4, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 1.-€, Mena EUR
- parc. č. 191 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 2126m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 321 v podiele 1/4, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 50.-€, Mena EUR
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- parc. č. 831 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 712m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 321 v podiele 1/4, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 20.-€, Mena EUR
- parc. č. 832 parcely „E“ orná pôda o výmere 7560m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 321 v podiele 1/4, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 150.-€, Mena EUR
- parc. č. 833 parcely „E“ orná pôda o výmere 7941m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 321 v podiele 1/4, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 150.-€, Mena EUR
- parc. č. 834 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 385m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 321 v podiele 1/4, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 972 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 1575m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 321 v podiele 1/4, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 40.-€, Mena EUR
- parc. č. 1013 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 4740m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 245 v podiele 50/200, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 120.-€, Mena EUR
- parc. č. 7 parcely „C“ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 95 v podiele 1/56, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 5.-€, Mena EUR
- parc. č. 218/1 parcely „C“ orná pôda o výmere 443m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 244 v podiele 1/7, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 5.-€, Mena EUR
- parc. č. 218/2 parcely „C“ orná pôda o výmere 150m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 244 v podiele 1/7, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR
- parc. č. 288 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 2819m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 244 v podiele 1/7, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 40.-€, Mena EUR
- parc. č. 290 parcely „E“ orná pôda o výmere 2187m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 244 v podiele 1/7, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 30.-€, Mena EUR
- parc. č. 292 parcely „E“ orná pôda o výmere 2417m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 244 v podiele 1/7, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 30.-€, Mena EUR
- parc. č. 387 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 1079m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 244 v podiele 1/7, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 519 parcely „E“ orná pôda o výmere 777m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 244 v podiele 1/7, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 529/1 parcely „E“ orná pôda o výmere 957m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 244 v podiele 1/7, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

K008195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kňažko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/47/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/47/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Sp. zn. súdneho spisu: 40K/47/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sp. zn. správcovského spisu: 40K/47/2016 S1393
Úpadca: Július Kňažko, nar. 18.04.1972, trvale bytom Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany,
vykonávajúci obchodnú činnosť pod obchodným menom Július Kňažko s miestom podnikania 972 21 Nitrianske
Sučany 368, IČO 44 501 889
Z á p i s n i c a z konania schôdze veriteľov úpadcu Július Kňažko

Dátum a čas konania: 7. apríla 2017 o 14.30 hod.
Miesto konania: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Vladimír Žitník
Zapisovateľ: JUDr. Miroslava Žitníková
Veritelia: nikto
Prezentácia:
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutočnila od 14.15 hod. do 14.30 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver, diskusia
1. Otvorenie
Prvú schôdzu veriteľov otvoril správca. Nakoľko schôdza bola zvolaná správcom podľa ust. § 34 ods. 1 ZKR,
schôdzi predsedá správca (§ 35 ods. 1 ZKR). Predseda schôdze veriteľov informoval prítomných veriteľov, že
schôdza bola zvolaná v súlade s ust. § 34 ods. 1 a 4 ZKR zverejnením termínu, miesta konania a programu schôdze
v Obchodnom vestníku č. 52/2017 dňa 15. marca 2017. Predseda poučil veriteľov o právach a povinnostiach
spojených s účasťou na schôdzi veriteľov a o spôsobe hlasovania citovaním § 35, § 36, § 37 a § 38 ZKR.
Predseda skonštatoval, že schôdze sa nezúčastnil ani jeden veriteľ. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov majú
veritelia, ktorých pohľadávka je zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, čo nespĺňa ani jeden veriteľ.
Schôdza nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať.
Následne predseda schôdze veriteľov vydal :
Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať.
Predseda schôdze veriteľov:

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

K008196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čierniková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 40, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/49/2014 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/49/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: GeWis Slovakia s.r.o.
Zrazená suma za 12/2016: 133,08 eur
Súpisová hodnota: 133,08 eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: GeWis Slovakia s.r.o.
Zrazená suma za 01/2017: 125,54 eur
Súpisová hodnota: 125,54 eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: GeWis Slovakia s.r.o.
Zrazená suma za 02/2017: 125,41 eur
Súpisová hodnota: 125,41 eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K008197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklášová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 342, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
Zrazená suma za 12/2016: 177,62 eur
Súpisová hodnota: 177,62 eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
Zrazená suma za 01/2017: 246,93 eur
Súpisová hodnota: 246,93 eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o.
Zrazená suma za 02/2017: 216,56 eur
Súpisová hodnota: 216,56 eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K008198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Michel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 31/31, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisné
číslo
5

Súpisová
hodnota

Predmet

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka zo mzdy za mesiac júl 2016 (37,31 37,31 EUR
EUR),
Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté

Typ zložky

Iná majetková
22.08.2016
hodnota
Iná

majetková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka zo mzdy za mesiac august 2016 (37,31 37,31 EUR
EUR),
Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka zo mzdy za mesiac september 2016 37,31 EUR
(37,31 EUR),
Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka zo mzdy za mesiac október 2016 (37,31 37,31 EUR
EUR),
Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka zo mzdy za mesiac novemberl 2016 37,31 EUR
(37,31 EUR),
Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka zo mzdy za mesiac december 2016 37,31 EUR
(37,31 EUR),
Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka zo mzdy za mesiac január 2017 (37,31 37,31 EUR
EUR),
Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka zo mzdy za mesiac február 2017 (37,31 37,31 EUR
EUR),

Deň vydania: 12.04.2017
Iná majetková
27.09.2016
hodnota
Iná majetková
25.10.2016
hodnota
Iná majetková
28.11.2016
hodnota
Iná majetková
21.12.2016
hodnota
Iná majetková
17.01.216
hodnota
Iná majetková
07.03.216
hodnota
Iná majetková
31.03.216
hodnota

Zapísané v Myjave dňa 07.04.2017

Mgr. Janette Adamcová, správca

K008199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: Ján Remenár, nar.
20.11.1956, bytom Nitrianska Blatnica č. 7, PSČ 956 05 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 18.05.2017 o 09:00
hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia aj
výpis z obchodného registra/živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú
moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

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

K008200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Pohľadávka proti podstate - paušálna odmena
Odmena SKP vyplatená Okresným súdom Nitra vo výške 165,97 €.

K008201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zoznam pohľadávok proti podstate.

spisová značka súdneho spisu

: 31K/76/2015

spisová značka správcovského spisu

: 31K/76/2015/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)

: Michaela Kutišová

Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 23.11.1981

SKP zverejňuje zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli, majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
podstaty.
Predmetom konečného rozvrhu výťažku budú peňažné prostriedky v celkovej výške 4.042,79 €.

Majetok úpadcu patriaci do všeobecnej majetkovej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažné prostriedky za predaj hnuteľných vecí (hodinky a náušnice) :

Deň vydania: 12.04.2017

261 €

(zverejnené v OV 50/2017)
Hnuteľné veci (strieborný set)

:

vylúčené zo všeobecnej majetkovej podstaty

(zverejnené v OV 58/2017)
Peňažné prostriedky (mzda, § 72 ods. 2 ZKR)

:

3.781,79 €

(zverejnené v OV 57/2017, 40/2017, 28/2017, 10/2017, 209/2016, 184/2016, 163/2016, 156/2016, 136/2016,
101/2016, 82/2016, 65/2016, zverejnené do dňa zverejnenia pohľadávok proti podstate)
Odmena priznaná súdom

:

663,88 €

:

663,88 €

vyplatené 498,03 €
(zverejnené v OV 213/2016)
vyplatené 165,97 €
(odmena predbežného správcu)

Majetok úpadcu patriaci do oddelenej podstaty
nebol žiadny

Pohľadávky proti podstate
Odmena priznaná súdom
vyplatené 498,03 €
(zverejnené v OV 213/2016)
vyplatené 165,97 €
(odmena predbežného správcu)

Odmena zo speňažovania

:

562,41 €

Nevyplatená
Súdny poplatok :

:

9€

Nevyplatený

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.

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

54

Obchodný vestník 72/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

Zároveň SKP oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

K008202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

OPRAVA oznámenia o preradení časti výťažku z dražby majetku zapísaného v oddelenej podstate, do všeobecnej
podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 175/2016 zo dňa 12.9.2016 pod K02091, ktoré oznámenie v
dôsledku pisárskej chyby má správne znieť
Preradenie časti výťažku z dražby majetku zapísaného v oddelenej podstate, do všeobecnej podstaty vo
výške 3494,21 eur.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K008203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWEET HOME s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 769 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/60/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/60/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Obchodné meno úpadcu: SWEET HOME s.r.o.
So sídlom: Nánanská 65, 943 01 Štúrovo
IČO: 36 769 746
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/60/2015 S1412
Spisová značka súdneho spisu: 32K/60/2015

Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Andrea Pállová, správca, so sídlom: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca úpadcu SWEET HOME
s.r.o., so sídlom Nánanská 65, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 769 746, spisová značka: 32K/60/2015, podľa ust. §-u 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a v súlade s Uznesením OS Nitra č. k. 32K/60/2015 – 254 zo dňa
03.04.2017 s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o dobrovoľných dražbách“),

vyhlasuje II. kolo dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu.

1. Predmet dražby:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK: Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 236/2015 zo dňa 09.12.2015
P.č. Druh nehnuteľnosti Parc. číslo Výmera v m2- Spolu LV č. K.Ú. Obec Okres

Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v €

10 Ostatné plochy

707

1217

782 Obid Obid Nové Zámky 1

8519,00

11 Ostatné plochy

709/6

361

782 Obid Obid Nové Zámky 1

2527,00

12 Ostatné plochy

709/9

373

782 Obid Obid Nové Zámky 1

2611,00

(ďalej len „predmet dražby“)

2. Miesto, dátum a čas obhliadok predmetu dražby:
Obhliadky predmetu dražby sa budú konať v termínoch: dňa 20.04.2017 o 13.00 hod. a dňa 12.05.2017 o 13.00
hod. Stretnutie záujemcov o obhliadku nehnuteľností bude v uvedené dni na adrese, kde sa nachádzajú predmetné
nehnuteľnosti.

3. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Dražba sa bude konať dňa 16.05.2017. Otvorenie dražby bude o 10.00 hod. Začiatok prezentácie účastníkov
dražby je 30 minút pred začiatkom dražby.

4. Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.
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5. Dražba sa bude konať za účasti notárky:
JUDr. Gabriela Palugová, so sídlom Janka Kráľa 4676/15, 955 01 Topoľčany.

6. Účastníkmi dražby môžu byť:
Iba osoby spĺňajúce zákonné podmienky podľa § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktoré pred
začatím dražby správcovi predložia:
- doklad o zložení zábezpeky,
- doklad totožnosti,
- v prípade právnickej osoby úradný výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe,
- číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.

7. Správcovi nie sú známe žiadne osoby, ktoré by mali k predmetu dražby zákonné predkupné právo na dražbe
ako dražitelia, správcovi neboli preukázané žiadne iné ťarchy a záťaže akéhokoľvek charakteru ktoré by na
nehnuteľnostiach viazli, ako v tomto bode ďalej uvedené. Zmluvné predkupné práva, ako aj všetky záložné práva
v súlade s ustanoveniami ZoKR zanikajú.

8. Dražobná zábezpeka:
je stanovená vo výške 848,00 € a musí byť uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet
úpadcu vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK29 1100 0000 0029 2089 0172 alebo vkladom hotovosti na
uvedený bankový účet úpadcu, a to najneskôr 15.05.2017.
Po splnení vyššie uvedených podmienok sa účastník dražby zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu
pridelené dražobné číslo. Účastníkom dražby, ktorí sa nestali vydražiteľmi, vráti správca dražobnú zábezpeku
bankovým prevodom do 10 dní od konania dražby.

9. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný najneskôr do 10 pracovných dní od skončenia dražby zaplatiť
správcovi buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK29
1100 0000 0029 2089 0172 alebo vkladom na tento bankový účet úpadcu.

10. Nadobudnutie vlastníctva:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.
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11. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam o
odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.

12. Osvedčenie priebehu dražby:
Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou, na základe ktorej sa vykoná zápis nového vlastníka v katastri
nehnuteľností. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné.
Vstupné je 3,32 EUR na osobu.

13. Zmarenie dražby:
V prípade neuhradenia ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom po udelení príklepu, považuje sa to za
zmarenie dražby vydražiteľom. Dražobná zábezpeka zložená takýmto dražiteľom sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby a zvyšok prepadá v prospech podstaty.

14. Hodnota najnižšieho podania a minimálne prihodenie:
Najnižšie podanie predstavuje sumu vo výške 8 480,00 €.
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 300,00 €.

V Nitre, dňa 07.04.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K008204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

G
&
B
KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.
s.,
správca
úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko,
a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava,IČO: 17 321 123, zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 158/B o nové súpisové zložky
č. 1073-1078.
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Por. č.

Popis

Katastrálne územie

List vlastníctva

Obec

Súpisová hodnota

1073

Elektrická prípojka

Zobor

3284

Nitra

229,01 €

1074

Kanalizačná prípojka

Zobor

3284

Nitra

186,15 €

1075

Vodovodná prípojka

Zobor

3284

Nitra

320,76 €

1076

Plynová prípojka

Zobor

3284

Nitra

103,61 €

1077

Vodomerná šachta

Zobor

3284

Nitra

232,34 €

1078

Žumpa

Zobor

3284

Nitra

976,01 €

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

K008205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

G
&
B
KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s.,
správca
úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje zaktualizovanie súpisových zložiek oddelenej podstaty úpadcu č. 20-21, ktoré boli
zverejnené v OV č. 167/2016 dňa 30.08.2016 pod K020001.

Por. č.
20

Popis
Skleník

Kat. územie
Zobor

LV

Par. č.

3284

4657/4

Obec
Nitra

Súpisová hodnota
28 018,70 €

21
Expedícia
Zobor
3284
4672/12
Nitra
123 039,72 €
Súp.zložky 20-21 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava,IČO: 17 321 123,
zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 158/B

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

K008206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šibík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 1691, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2016 S1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 6/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNÁMENIE O výsledku dražby zo dňa 7.4.2017
Sp. zn. správcu:

4K 6/2016 S 1744

JUDr. Mária Kostolná ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d)
v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“)
nasledovné Oznámenie o výsledku dražby:
Označenie správcu: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42
224 578, správca úpadcu Pavol Šibík, nar. 25.2.1971, bytom Žarnov 1691, 013 62 Veľké Rovné
Navrhovateľ dražby: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42
224 578
Miesto konania dražby: kancelária správcu JUDr. Márie Kostolnej, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina,
zasadacia miestnosť
Dátum konania dražby: 07.04.2017
Čas otvorenia dražby: 09:00 hod.
Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – pozemok registra „C“ parcelné číslo 7872/4, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a na ňom postavená stavba – rodinný dom súp. č. 1691 nachádzajúce sa v k. ú.
Veľké Rovné, obec: Veľké Rovné, okres: Bytča, zapísaný Okresným Bytča, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 7868 v podiele 1/1
Označenie predmetu dražby: nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v k. ú . Veľké Rovné. parcelné č.: CKN
7872/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 42 m2, list vlastníctva č. 7868, podiel 1/1, spôsob
využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom, umiestnenie
pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, nehnuteľnosť – stavba nachádzajúca sa v k. ú . Veľké
Rovné, súpisné č.: 1691 na pozemku: CKN 7872/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 list vlastníctva č.
7868, podiel 1/1, spôsob využívania stavby: rodinný dom určený na celoročné bývanie
Opis predmetu dražby: Rodinný dom sa nachádza na parcele 7872/4, ktorá tvorí obrysy domu. Prístup k domu je
cez pozemok CKN 7872/1, na ktorej je pre tento účel zriadené vecné bremeno práva užívania a prechodu pešo
alebo motorovými vozidlami, zapísané na LV č. 1091 pre k. ú. Veľké Rovné. Rodinný dom nie je samostatne stojaci,
je vytvorený ako prístavba k rodinnému domu s. č. 810. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obytnej časti obce Veľké
Rovné – Suchá dolina miestna časť „Žarnov“, k nehnuteľnosti je prístup priamo z komunikácie Veľké Rovné –
Turzovka. Do domu sa vstupuje zo zadnej časti dvora, kde je vstupná chodba, odkiaľ je sprístupnené prízemie. Zo
vstupu je priamo sprístupnené schodisko vedúce na poschodie. Na prízemí je situovaná kuchyňa a kúpeľňa, WC je
suché situované na dvore. Na poschodí sa nachádza obývacia izba a dve menšie izby
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 7868
Ťarchy: Bez zápisu
iné údaje: List vl. 1091 (zapísané vecné bremeno – právo užívania a právo prechodu cez CKN p. č. 7872/1) –
213/12
Poznámka: Bez zápisu.
Hodnota zistená znaleckým posudkom: 21.100 EUR
Najnižšie podanie: nebolo urobené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška ceny dosiahnutej vydražením: ------------Licitátor: JUDr. Mária Kostolná, správca Úpadcu

K008207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anna Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 3216/11, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1984
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2017 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje , že do správcovského spisu úpadcu Ing.Anna Hanuliaková , bytom
Jaseňová 3216/11, 01007 Žilina, je možné nahliadať v kancelárii správcu Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00-15:30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu alebo na tel.č.:0903 502 744, prípadne
e-mailom: bmkkonkurz@gmail.com

K008208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Vavreková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 29, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2013 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Dolu podpísaná JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42 214 297, konkurzná
a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Vavreková, nar.
21.06.1966, bytom Lodno 29, 023 34 Lodno (ďalej len „Úpadca“) týmto dáva na zverejnenie konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty Úpadcu a stanovuje lehotu 15 dní na jeho schválenie.

Všeobecná
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu

časť

Dňa 13.1.2017 bol v Obchodnom vestníku OV č. 9/2017 zverejnený správcov zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku Úpadcu.
Rozvrh správca vyhotovil ku dňu 28.3.2017 a je tvorený zo speňaženého majetku Úpadcu zaradeného do
všeobecnej podstaty Úpadcu, konkrétne z dobrovoľných zrážok zo mzdy Úpadcu. Dobrovoľné zrážky zo mzdy vo
výške 300 € mesačne boli zrážané na základe Dohody o dobrovoľných zrážkach zo mzdy zo dňa 16.5.2013,
v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode o dobrovoľných zrážkach zo mzdy zo dňa 31.7.2014. Tento konečný rozvrh
výťažku všeobecnej podstaty reflektuje obdobie od februára 2016 až doposiaľ, t. j. až do marca 2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úpadca v rámci konkurzu nedisponoval iným zisteným majetkom, ktorý by podliehal zápisu do súpisu majetku
všeobecnej podstaty.
Ku dňu 11.9.2014 SKP zostavila Konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., ktorý zaslala zabezpečenému veriteľovi Všeobecnej úverovej banke, a.s. na schválenie.
Zabezpečený veriteľ Konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty dňa 10.10.2014 schválil prostredníctvom
e-mailovej komunikácie (Konečný rozvrh z výťažku oddelenej podstaty tvorí prílohu č. 3 tohto rozvrhu).
SKP v mesiaci apríl 2016 zostavila Čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu a požiadala o jeho
schválenie príslušný orgán, ktorým je konajúci súd (Čiastkový rozvrh tvorí prílohu č. 4 tohto rozvrhu). Uznesením
OS Žilina sp.zn. 2K/9/2013-513 zo dňa 14.11.2016 konajúci súd schválil čiastkový rozvrh Úpadcu. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 223/2016 dňa 22.11.2016. Následne SKP v zmysle
rozvrhu uspokojila všetkých nezabezpečených veriteľov a zaslala na ich bankové účty prislúchajúce výťažky
z rozvrhu.

Rozvrhová
Konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

časť

Celkové príjmy všeobecnej podstaty za obdobie od februára 2016 až do vyhotovenia tohto konečného rozvrhu
predstavujú sumu 4.759,70 €, pričom suma vo výške 388,50 € je určená na uspokojenie pohľadávok proti podstate
(špecifikované vyššie za obdobie od februára 2016 až doposiaľ) a suma vo výške 4.371,20 € je určená na čiastočné
uspokojenie všetkých zistených nezabezpečených veriteľov.
Plnenie v rámci tohto konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, vyhotoveného za obdobie od 2/2016 až
3/2017 je teda nasledovné:
·

pohľadávky proti podstate vzniknuté za obdobie 2/2016 až 3/2017:

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin

375,50 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

13,00 €

SPOLU

388,50 €

·
Por.
č.

pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú v rámci tohto konečného rozvrhu všeobecnej podstaty
uspokojené pomerne v závislosti od výšky ich pohľadávok:
Aktuálna
zistená
suma
z čiastkového rozvrhu)

Veriteľ

11

TOMA úverová a leasingová, a.s.

17 259,61 €

13

Všeobecná úverová banka, a.s.

10 798,64 €

2,3,4 Československá obchodná banka, a.s.

9 706,02 €

6,8

0 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

(po

uspokojení

%

Uspokojenie

10,037
%
10,037
%
10,037
%

1 732,453738
€
1 083,926244
€

0%

0€

10,037
%
10,037
%
10,037
%

974,253221 €

15

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

3 280,42 €

1

CETELEM SLOVENSKO a.s.

1 892,75 €

14

Všeobecná zdravotná
konsolidačná, a.s.

5

Exekútorský úrad Ing. JUDr. Bohumil Husťák

0€

0%

0€

10

Profidebt Slovakia s.r.o.

0€

0%

0€

43 548,18 €

10,037
%

4 371,20 €

SPOLU

poisťovňa,

a.s.

Slovenská

610,74 €

329,276032 €
189,987017 €
61,303749 €

* Plnenie bude veriteľom zaokrúhľované na eurocenty nadol.
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V rámci čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, vyhotoveného za obdobie od vyhlásenia konkurzného
konania až do 1/2016, bolo plnenie takéto:
·

pohľadávky proti podstate za obdobie od vyhlásenia konkurzného konania, t.j. od 23.4.2013 až do 1/2016:

JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová, Mariánske nám. 50/29, 010 01 Žilina

762,20 €

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin

1 132,31 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

25,00 €

SPOLU

1 919,51 €

·

pohľadávky nezabezpečených veriteľov boli v rámci čiastkového rozvrhu všeobecnej podstaty uspokojené
pomerne v závislosti od výšky ich pohľadávok:

Por. č. Veriteľ

Zistená suma

%

11

TOMA úverová a leasingová, a.s.

18 935,97 €

8,85 % 1 676,361426 €

13

Všeobecná úverová banka, a.s.

11 847,47 €

8,85 % 1 048,831494 €

2,3,4

Československá obchodná banka, a.s.

10 648,72 €

8,85 % 942,708689 €

**6,8

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

0€
(prihlásená suma: 9 711,07 €)

8,85 % 859,700515 €

15

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

3 599,03 €

8,85 % 318,614524 €

1

CETELEM SLOVENSKO a.s.

2 076,58 €

8,85 % 183,835241 €

14

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.

670,05 €

8,85 % 59,318111 €

5

Exekútorský úrad Ing. JUDr. Bohumil Husťák

0€

0%

0€

10

Profidebt Slovakia s.r.o.

0€

0%

0€

57 488,89 €

8,85 % 5 089,37 €

SPOLU

Uspokojenie

**bola podaná incidenčná žaloba – plnenie na túto pohľadávku bolo uložené u správcu až do právoplatného
skončenia incidenčného konania

V konečnom rozvrhu výťažku oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. bolo
takéto plnenie:
·

pohľadávky proti oddelenej podstate:

JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová, Mariánske nám. 50/29, 010 01 Žilina

10,75 €

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin

5 579,56 €

DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava

3 727,20 €

SPOLU

9 317,51 €

a
Zabezpečený veriteľ VÚB, a.s.

25 782,49 €

Záver:
Po zrátaní výťažkov zo všetkých rozvrhov Úpadcu vyhotovených počas celého konkurzného konania (t.j. čiastkový
rozvrh všeobecnej podstaty Úpadcu zo dňa 7.4.2016, konečný rozvrh všeobecnej podstaty Úpadcu zo dňa
28.3.2017 a konečný rozvrh oddelenej podstaty Úpadcu 11.9.2014) sú jednotlivé plnenia nasledovné:
·

pohľadávky proti všeobecnej a oddelenej podstate:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová, Mariánske nám. 50/29, 010 01 Žilina

772,95 €

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin

7 089,37 €

DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava

3 727,20 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

38,00 €

SPOLU

11 627,52 €

·

pohľadávky nezabezpečených veriteľov uspokojené v rámci výťažku z čiastkového a konečného rozvrhu
všeobecnej podstaty:

Veriteľ

Zistená suma

Uspokojenie (%) Uspokojenie (€)

TOMA úverová a leasingová, a.s.

18 935,97 €

18,00 %

3 408,81 €

Československá obchodná banka, a.s.

10 648,72 €

18,00 %

1 916,95 €

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

0€
(prihlásená suma: 9 711,07 €)

0%

0,00 €

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

3 599,03 €

18,00 %

647,88 €

CETELEM SLOVENSKO a.s.

2 076,58 €

18,00 %

373,81 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.

670,05 €

18,00 %

120,61 €

Exekútorský úrad Ing. JUDr. Bohumil Husťák

0€

0%

0,00 €

Profidebt Slovakia s.r.o.

0€

0%

0,00 €

SPOLU

6 467,83 €

18,00 %

6 468,06 €

·

zabezpečený veriteľ čiastočne uspokojený v rámci rozvrhu jeho oddelenej podstaty a čiastočne uspokojený
aj v rámci čiastkového a konečného rozvrhu všeobecnej podstaty:

Zabezpečený veriteľ VÚB, a.s.

Zistená suma

Uspokojenie (%)

Uspokojenie (€)

37 629,96 €

74,18 %

27 915,24 €

Prílohy rozvrhu:
Výpočet odmeny správcu (ako príloha č. 1)
Pohľadávky proti podstate rozpočítané ku konkrétnym súpisovým zložkám majetku (ako príloha č. 2)
Konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s. (ako príloha č. 3)
Čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu (ako príloha č. 4)
Rozsudok OS Žilina sp.zn. 26Cbi/24/2013 zo dňa 15.4.2016 (ako príloha č.5)

Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR, správca zástupcovi veriteľov určuje 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie. Na
schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie: Podľa ust. § 107 ods. 2 v spojení s ust. § 98 ZKR môže zástupca veriteľov v lehote určenej správcom
návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky.
Nezabezpečení veritelia úpadcu majú právo v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil
odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v sídle kancelárie správcu na adrese Jilemnického 30, 036 01 Martin. Žiadosť o
nahliadnutie je potrebné podať vopred písomne do sídla kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej
pošty na adrese: marina.gallova@gmail.com.

JUDr. Marína Gallová, správca

K008209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Jozef Jablonovský, nar. 21.1.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01
Žilina (ďalej len „Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z.
dopĺňa o novú súpisovú zložku majetku:

3/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 2/2017 vo výške 18,41 Eur
deň zaradenia do súpisu: 31.3.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 18,41 Eur

V Martine, dňa 31.3.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BH-STAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do poľa 305, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 393 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/15/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vec:

Oznámenie čísla bankového účtu podstaty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná
a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správca úpadcu BH-STAV, s.r.o., so sídlom: Do poľa 305, 013 22
Rosina, IČO: 36 393 304 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje bankový účet podstaty Úpadcu vedený vo VÚB, a.s. č.ú. v tvare IBAN SK02 0200 0000 0038 0676 9955, na ktorý je možno skladať kauciu podľa ust. §-u 32 ods. 7
písm. b) ZKR.

V Martine dňa 6.4.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K008211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadať do spisu

JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan
Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod
obchodným menom: Milan Janík – MJ TRANS, s miestom podnikania: Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves, IČO:
34 285 474), oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas tohto konania
nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod.
v kancelárii správcu na ulici Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu
spolu s navrhovaným termínom nahliadnutia možno podávať poštou na vyššie uvedenú adresu správcu alebo
elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty: sekretariat@legaladvisor.sk

K008212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o možnosti poprieť pohľadávku

Ako správca konkurznej podstaty vyššie uvedeného úpadcu týmto zverejňujem v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nasledovné oznámenie:

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu
č. 20271449/6500, IBAN: SK2565000000000020271449 bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K008213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z
29.mája 2000
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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Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000.

Vážený zahraničný veriteľ
Dear foreign Creditor

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu Milan Janík, nar.
27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným
menom: Milan Janík – MJ TRANS, s miestom podnikania: Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves, IČO: 34 285 474)
(ďalej len „Úpadca“), Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. č. k. 2K/5/2017 zo dňa
20.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated as of May 29, 2000, I am obligated
to inform you, as the bankruptcy trustee, that under the resolution of the District Court Žilina No. 2K/5/2017
dated as of March 20, 2017, it was declared the bankruptcy procedure on the debtor Milan Janík, born
27.08.1962, with the permanent residence at Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, (hereinafter
referred to as the „Debtor“).

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 60/2017 dňa 27.03.2017. Dňom
27.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 60/2017 on March 27,
2017. Bankruptcy was declared on March 27, 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 2K/5/2017 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred to as the
„BRA”) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina),
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 2K/5/2017 and in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina,
Slovak republic.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
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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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.
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 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 lodgment 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, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom
konaní 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 be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or
lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy
procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the
court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgment of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.

S pozdravom
Best Regards

JUDr. Erik Končok, správca
JUDr. Erik Končok, bankruptcy trustee

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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K008214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Ondrišík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nededza 0, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2017 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Na
Bystričku 796/9, Martin, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0905453501 alebo elektronicky na adresu: jkovackova@stonline.sk. V Martine dňa 03.04.2017, Ing. Jana
Kovačková, správca

K008215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojmír Rovnianek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 658/7, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2012 S-1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mojmír Rovnianek, nar. 14.09.1956, bytom Ondavská 658/7, 010
01 Žilina - Trnové, zverejňuje správkyňa v súlade s ust. § 96 ods. 5 a § 101 ZKR návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov. Tento zároveň doručuje zástupcovi veriteľov na schválenie v lehote 15 dní od
doručenia.
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 12.07.2012, č.k. 2K 12/2012-48 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Mojmír Rovnianek, nar. 14.09.1956, bytom Ondavská 658/7, 010 01 Žilina – Trnové a do funkcie
správcu bol ustanovený Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin. Uznesením
Okresného súdu v Žiline zo dňa 29.10.2012, č.k. 2K 12/2012-102 súd odvolal z funkcie správcu Ing. Mikuláša
Takáča a do funkcie správcu úpadcu bola ustanovená Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja
Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 19.10.2012 v sídle kancelárie správcu Ing. Mikuláša Takáča, na ul. Timravy
23, Martin. Na prvej schôdzi veriteľov bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Ing. Pavel Komárek, Tatranská 8,
Žilina. Prvá schôdza veriteľov sa uzniesla na odvolaní správcu Ing. Mikuláša Takáča a do funkcie správcu bola
zvolená Ing. Gabriela Gregorová.
Do zoznamu pohľadávok bolo v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok zapísaných 36 pohľadávok 11
konkurzných veriteľov v celkovej sume 192.618,82 EUR. Správca poprel pohľadávku č. 2 veriteľa Generali
Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava v celkovej sume 60.042,38 EUR. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky od veriteľov:
- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
- Daňový úrad, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina; v priebehu konkurzného konania došlo k zmene veriteľa na Slovenská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Daňový úrad, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina; v priebehu konkurzného konania došlo k zmene veriteľa na Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava
- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava.
Veritelia s právom na oddelené uspokojenie nie sú žiadni.
Súdne spory:
1. V priebehu konkurzného konania bol na Okresný súd v Žiline podaný návrh na začatie konania v právnej veci
navrhovateľa: Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 proti
odporcovi: Ing. Gabriela Gregorová, správca konkurznej podstaty úpadcu Mojmír Rovnianek o určenie popretej
pohľadávky, sp. zn. 10Cbi/40/2012.
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 25.11.2016, č.k. 10Cbi/40/2012-289, ktoré nadobudlo právoplatnosť
18.1.2017, súd konanie zastavil. Pred začatím pojednávania dňa 25.11.2016, na základe výslovného uznania
pohľadávky žalobcu správcom v sume 33.858,93 eur, žalobca vzal žalobný návrh v celom rozsahu späť a žiadal
konanie zastaviť.
2. Ďalší súdny spor bol vedený na Okresnom súde v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Ing. Gabriela
Gregorová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Mojmír Rovnianek VOTEST proti odporcovi: MPV Invest
Slovakia, s.r.o., Bratislava o zaplatenie 2.017,71 EUR istiny s prísl., sp. zn. 12Cb/77/2008. Rozsudkom Okresného
súdu v Bratislave zo dňa 10.10.2013 súd zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľovi istinu 2.017,17 EUR s prísl.,
náhradu trov konania navrhovateľa a tiež štátu a vzájomný návrh odporcu vylúčil na samostatné konanie. Dňa
25.10.2013 podal odporca odvolanie. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29.05.2014, č.k.
1Cob/402/2013-179 súd zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava IV zo dňa 10.10.2013, č.k. 12Cb/77/2008-160
a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
Predmetná pohľadávka úpadcu bola v konkurznom konaní speňažená formou verejného ponukového konania
a Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 09.07.2014 postúpená na postupníka.
Od konania prvej schôdze veriteľov bol zástupca veriteľov oboznamovaný v pravidelných zákonom stanovených
lehotách o priebehu konkurzného konania.
Úpadca Mojmír Rovnianek je od 06.03.2012 zamestnaný na základe pracovnej zmluvy u zamestnávateľa
STRECHY, s.r.o., Kamenná cesta 4, Žilina, IČO: 36 694 517. V priebehu konkurzného konania boli riadne
odvádzané zrážky zo mzdy.
Dňa 8.8.2014 bol vyhotovený správkyňou Návrh na schválenie rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle §
98 ods. 1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý bol schválený zástupcom veriteľov podaním zo
dňa 13.8.2014. V zmysle tohto návrhu boli veritelia uspokojení.
Od schválenia rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle § 98 ods. 1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, na základe úkonov správkyne bol zistený a spísaný nasledovný majetok podliehajúci konkurzu
do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová
hodnota
EUR

1.Sporná časť výťažku uschovaná v rezerve

Sporná časť výťažku uschovaná v rezerve v súvislosti s konaním o určenie popretej pohľadávky, sp. zn. 10Cbi/40/2012 vo
1 veci navrhovateľa: Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 proti 12. 913,46
odporcovi: Ing. Gabriela Gregorová, správca konkurznej podstaty úpadcu Mojmír Rovnianek.
Súpisová
2.Iné pohľadávky
hodnota
EUR
Zostatok predpokladaných výdavkov z rovrhu zo všeobecnej podstaty v zmysle § 98 ods. 1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze
1
1.130,79
a reštrukturalizácii
2 Zrážky zo mzdy za obdobie od 7/2014 do 1/2017
2.203,97
3 Pohľadávka z bežného účtu – úroky pripísané ne BÚ v období od 7/2014 do 7/2016
3,09

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ

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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Sporná časť výťažku uschovaná v rezerve
Sporná časť výťažku vo výške 12.913,46 eur je uschovaná v rezerve v súvislosti s konaním o určenie popretej
pohľadávky, sp. zn. 10Cbi/40/2012 vo veci navrhovateľa: Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A,
841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332 proti odporcovi: Ing. Gabriela Gregorová, správca konkurznej podstaty úpadcu
Mojmír Rovnianek.
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 25.11.2016, č.k. 10Cbi/40/2012-289, ktoré nadobudlo právoplatnosť
18.1.2017, súd konanie zastavil. Pred začatím pojednávania dňa 25.11.2016, na základe výslovného uznania
pohľadávky žalobcu správcom v sume 33.858,93 eur, žalobca vzal žalobný návrh v celom rozsahu späť a žiadal
konanie zastaviť. Pôvodná prihlásená suma veriteľa bola vo výške 60.042,38 eur.
Prepočet výťažku pre veriteľov pri zistenej sume 33.858,93 eur (veriteľ Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava).
Zistená
pohľadávka
v EUR

P.č. Veriteľ

1
2
3
4

5

6

Pomer
pohľ. Návrh
k celkovej sume uspokojenia
pohľadávok
v EUR

Suma uhradená v zmysle Rozdiel
schváleného rozvrhu
úhradu!

0,0105%

4,35

3,81

0,54

20,3375%

8 427,39

0

8 427,39

0,8887%

368,26

318,19

50,07

12,0131%

4 977,95

4 301,68

676,27

2 699,12

1,6212%

671,80

580,50

91,30

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

165,97

0,0997%

41,31

35,68

5,63

10 000,00

6,0065%

2 488,96

2 150,73

338,23

Dôvera
zdravotná
poisťovňa,
a.s.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 17,55
942 436
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 33 858,93
IČO: 35 709 332
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., Teplická
1 479,58
7434/147, Piešťany, IČO: 36 234 176
Ing. Pavel Komárek, Tatranská 8, 010 08
20 000,00
Žilina

JUDr. Ján Siget, Bottova 7, 010 01 Žilina

Jozef Pechočiak, Odtrnovie 445, Rosina
Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10,
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Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10,
3 385,50
813 66 Bratislava, IČO: 215 759
Magdaléna Černáková, Ď. Langsfelda
1652/9,
59 803,76
010 01 Žilina
Mária Kučerová, 013 22 Rosina 474

6 000,00

SR, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
10
41,68
010 01 Žilina, IČO: 42 499 500
Viktor Jaroščiak, Bobková 738, Praha 9,
11
25 000,00
ČR
Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10,
12
50,00
813 66 Bratislava, IČO: 215 759
SPOLU

166 485,37

Deň vydania: 12.04.2017

2,0335%

842,65

728,14

114,51

35,9213%

14 884,96

12 862,12

2 022,84

3,6039%

1 493,38

1 290,45

202,93

0,0250%

10,37

8,99

1,38

15,0163%

6 222,41

5 376,83

845,58

0,0300%

12,44

10,77

1,67

100,00%

41 437,67

28 524,21

12 913,46

A) VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA Súpisových zložiek majetku
Zostatok predpokladaných výdavkov z rozvrhu zo všeobecnej podstaty v zmysle § 98 ods. 1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze
1.130,79
a reštrukturalizácii
2 Zrážky zo mzdy za obdobie od 7/2014 do 1/2017
2.203,97
3 Pohľadávka z bežného účtu – úroky pripísané ne BÚ v období od 7/2014 do 7/2016
3,09
Celkom
3.337,85
1

CELKOVÝ VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA SPOLU 3.337,85 EUR.

B) POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE, ktoré vznikli PO schválení čiastočného rozvrhu zo všeobecnej podstaty
v zmysle § 98 ods. 1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sú celkom vo výške 1.369,21 EUR.
Dňa 23.02.2017 bol v Obchodnom vestníku č. OV 38/2017 zverejnený oznam o tom, že bol zostavený zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uhradené z výťažku zo speňaženia. V ozname správkyňa
poučila veriteľský výbor a dotknutých veriteľov o možnosti podať proti zostavenému zoznamu námietky na
predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia oznamu. V stanovenej lehote neboli správkyni doručené žiadne
námietky k zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate.

C) ROZVRH ZVYŠNÉHO VÝŤAŽKU
Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu:

3.337,85 EUR

Pohľadávky proti podstate celkom:

1.369,21 EUR

Suma určená pre veriteľov:
(3.337,85 EUR – 1.369,21 EUR)

1.968,64 EUR

Pomerné rozdelenie zvyšného výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

P.č. Veriteľ

1
2
3

Pomer
pohľ. Návrh
Pohľadávka
k celkovej sume uspokojenia
v EUR
pohľadávok
v EUR

Dôvera
zdravotná poisťovňa, a.s.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 17,55
35 942 436
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.,
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 33 858,93
IČO: 35 709 332
HOME
CREDIT
SLOVAKIA,
a.s.,
Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 36 234 1 479,58

Suma určená
Rozdiel
z čiastočného
pre veriteľov
rozvrhu
na
úhradu!
v EUR
(pripočítať)

0,0105%

0,21

0,54

0,75

20,2223%

398,10

8 427,39

8 825,49

0,8837%

17,40

50,07

67,47
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Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 36 234 1 479,58
176
Ing. Pavel Komárek, Tatranská 8, 010 08
20 000,00
Žilina

JUDr. Ján Siget, Bottova 7, 010 01 Žilina

0,8837%

17,40

50,07

67,47

11,9450%

235,15

676,27

911,42

2 699,12

1,6121%

31,74

91,30

123,04

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

165,97

0,0991%

1,95

5,63

7,58

5,9725%

117,58

338,23

455,81

2,0220%

39,81

114,51

154,32

35,7179%

703,16

2 022,84

2 726,00

3,5836%

70,55

202,93

273,48

0,0249%

0,49

1,38

1,87

14,9314%

293,95

845,58

1 139,53

0,0299%

0,59

1,67

2,26

0,0359%

0,71

0

0,71

0,5308%

10,45

0

10,45

1.968,64

12.913,46

14.882,10

Jozef Pechočiak, Odtrnovie 445, Rosina 10 000,00
Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10,
3 385,50
813 66 Bratislava, IČO: 215 759
Magdaléna Černáková, Ď. Langsfelda
1652/9,
59 803,76
010 01 Žilina
Mária Kučerová, 013 22 Rosina 474

6 000,00

SR, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
41,68
010 01 Žilina, IČO: 42 499 500
Viktor Jaroščiak, Bobková 738, Praha 9,
25 000,00
ČR
Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10,
50,00
813 66 Bratislava, IČO: 215 759
Daňový úrad, Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina
Zmena
veriteľa
na
:
Slovenská 60,00
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005
Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10,
888,50
813 66 Bratislava, IČO: 215 759

SPOLU

Deň vydania: 12.04.2017

167.433,87 100,00%

Príloha:
- Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle § 98 ods. 1 ZKR schválený 13.08.2014.
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- Pohľadávky proti podstate

Ing. Gabriela Gregorová, správca

K008216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Matejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
029 53 Breza 417, 029 53 Breza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : Igor Matejčík, nar. 31.10.1991, bytom : 029 53 Breza 417
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Jesenského 29, 036 01
Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na
tel. č. 043/4222969.
V Martine, dňa 07.04.2017.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K008217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Graňák VKP-MONT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábiedovská 39, 028 01 Brezovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 048 945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/33/2014 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/33/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jana Kovačková, správca úpadcu Peter Graňák VKP-MONT, Zábiedovská 39, 028 01 Brezovicca, IČO:
37048945, nar. 28.05.1971 zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 04.05.2017 o 11,00 hod.
v kancelárii správcu na adrese Na Bystričku 796/9, Martin. Prezentácia sa uskutoční od 10,30 hod. do 11,00 hod..
Program schôdze:
1. otvorenie schôdze a informácia správcu o konkurznom konaní,
2. voľba zástupcu veriteľov,
3. záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov originál alebo overenú fotokópiu plnej moci
veriteľa na zastupovanie a doklad totožnosti, zástupcovia právnických osôb predložia poverenie na zastupovanie,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľa na zastupovanie a doklad totožnosti, zástupcovia právnických osôb predložia poverenie na zastupovanie,
doklad totožnosti a výpis z OR.

Ing. Jana Kovačková, správca

K008218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRONIK RENTAL SYSTEM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 435 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2013 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jana Kovačková, správca úpadcu ELEKTRONIK RENTAL SYSTEM s.r.o., so sídlom Priehradka 4, 036 01
Martin, IČO: 45435251 zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 05.05.2017 o 11,00 hod.
v kancelárii správcu na adrese Na Bystričku 796/9, Martin. Prezentácia sa uskutoční od 10,30 hod. do 11,00 hod..
Program schôdze:
1. otvorenie schôdze a informácia správcu o konkurznom konaní,
2. voľba zástupcu veriteľov,
3. záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov originál alebo overenú fotokópiu plnej moci
veriteľa na zastupovanie a doklad totožnosti, zástupcovia právnických osôb predložia poverenie na zastupovanie,
doklad totožnosti a výpis z OR.

Ing. Jana Kovačková, správca

K008219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kelčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Sliač 146, 034 84 Liptovské Sliače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 44/2013 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 44/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Pavol Kelčík, nar. 05.04.1974, bytom Nižný Sliač 146, 034 84 Liptovské
Sliače, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej aj ako "ZKR") oznamuje, že zostavila Zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa
rozvrh zostavuje a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstay pre
nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je ku nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR "Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, ze je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohšľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pojhľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísaném tlačive a musí byxť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.".
Mgr. Andrea Buricová, správca
V Dolnom Kubíne dňa 09.04.2017

K008220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kodaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2015 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951, bytom Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina, týmto
oznamuje, že do súpisu všeobecnej podstaty majetku boli zapísané nasledovné položky:
Motorové vozidlo
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
2 osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Motorové vozidlo
Typ súp. položky majetku
Popis:

hnuteľná vec
Nákladné motorové vozidlo LUBLIN, ŠPZ ZA 015 CK, farba červená, kategória N1,
celková nosnosť 2900
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
70,00 €
x
x
x

31.3.2017

x
x
x
x
Polícia Žilina
značne opotrebované - nefunkčné, bez STK a EK
VIN SUL330211V0019709
neznámy
1
hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo CITROEN ŠPZ ZA 974 BK, farba modrá, kategória M1,
celková hmotnosť 1710
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
70,00 €
x
x

Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
3 osoby:
Sporný zápis:
x

31.3.2017
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Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Príves nákladný
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
4 osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Vkladná knižka
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
5 osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
6 osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

x
x
x
Polícia Žilina
značne opotrebované - nefunkčné, bez STK a EK
VIN VF7DPP0016PP3841
neznámy
1
hnuteľná vec
Príves nákladny, ŠPZ ZA 025 YA, farba červená tmavá + plnohodnotná rezerva
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
50,00 €
x
x
x

31.3.2017

x
x
x
x
Nová ulica, Považský Chlmec
značne opotrebovaný, používaný, bez STK
VIN U5KV07532V1000024
neznámy
1
hnuteľná vec
finančná hotovosť, vkladná knižka vedená v SLSP-SPOROKNIŽKA KAPITÁL
číslo VK: SK78 0900 0000 0000 7731 5844
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
84,65 €
x
x
x

31.3.2017

x
x
x
x
neznáme
x
x
x
1
hnuteľná vec
finančná hotovosť, Vkladná knižka vedená v Prima banke, a.s.
číslo VK: SK22 5600 0000 0031 0824 8001
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
21,09 €
x
x
x

31.3.2017

x
x
x
x
neznáme
x
x
x
1
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Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
7 osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii
(28.07.2016)
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
41,60 €
x
x
x

x
x
x
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
Popis:
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(28.07.2016)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
166,40 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
8 osoby:
Sporný zápis:
x
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti x
sporného zápisu svedčia
x
Dátum sporného zápisu:
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
Popis:
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(02.09.2016)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
41,60 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
9 osoby:
Sporný zápis:
x
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti x
sporného zápisu svedčia
x
Dátum sporného zápisu:
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
Popis:
konkurze a reštrukturalizácii
(03.10.2016)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
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Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
10 osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

1/1
41,60 €
x
x
x

x
x
x
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
Popis:
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(02.11.2016)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
41,60 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
11 osoby:
Sporný zápis:
x
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti x
sporného zápisu svedčia
x
Dátum sporného zápisu:
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
preposlanie platby z NDS, výkup pozemkov
Popis:
Mgr. Bernard Janík (EX 604/12)
(25.11.2016)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
834,02 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
12 osoby:
Sporný zápis:
x
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti x
sporného zápisu svedčia
x
Dátum sporného zápisu:
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
Popis:
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(01.12.2016)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
41,60 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
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Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
13 osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

x

x
x
x
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
Popis:
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(02.01.2017)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
41,60 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
14 osoby:
Sporný zápis:
x
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti x
sporného zápisu svedčia
x
Dátum sporného zápisu:
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
Popis:
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(01.02.2017)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
41,60 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
15 osoby:
Sporný zápis:
x
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti x
sporného zápisu svedčia
x
Dátum sporného zápisu:
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
Okresný súd Žilina - odškodné
Popis:
I.ÚS 258/2016-24
(01.03.2017)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
3 000,00 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
16 osoby:
Sporný zápis:
x
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti x
sporného zápisu svedčia
x
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

Dátum sporného zápisu:

x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x
Typ súp. položky majetku
finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
Popis:
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(01.03.2017)
Dôvod zápisu:
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel:
1/1
Súpisová hodnota majetku:
41,60 €
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
x
Tretia osoba:
x
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
x
17 osoby:
Sporný zápis:
x
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti x
sporného zápisu svedčia
x
Dátum sporného zápisu:
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x

31.3.2017

Mgr. Andrea Buricová
správca
V Dolnom Kubíne dňa 31.03.2017

K008221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kelčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Sliač 146, 034 84 Liptovské Sliače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 44/2013 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 44/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Pavol Kelčík, nar. 05.04.1974, bytom Nižný Sliač 146, 034 84 Liptovské
Sliače, týmto oznamuje, že do súpisu všeobecnej podstaty majetku bola zapísaná nasledovná položka:
·

28.02.2017 2 557,56 € príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za obdobie 01/2016 až 11/2016.

Mgr. Andrea Buricová
správca
V Dolnom Kubíne dňa 31.03.2017
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Deň vydania: 12.04.2017

K008222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K 22/2016 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Anna Krátka, nar. 07.01.1977, bytom Za traťou 606/2, 013 04, Liptovský
Mikuláš, týmto oznamuje, že do súpisu všeobecnej podstaty majetku boli zapísané nasledovné položky:
Finančná hotovosť
Typ súp. položky majetku
Popis:

8

Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Finančná hotovosť
Typ súp. položky majetku
Popis:

9

Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:
Finančná hotovosť
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:

hnuteľná vec
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
10,14 €
x
x
x
x
x
x
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
číslo SK33 0200 0000 0037 6503 1558
x
x
x
1
hnuteľná vec
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
40,86 €
x
x
x
x
x
x
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
číslo SK33 0200 0000 0037 6503 1558
x
x
x
1
hnuteľná vec
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
26,86 €
x
x
x
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Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:

Deň vydania: 12.04.2017

x
x
x
x
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
číslo SK33 0200 0000 0037 6503 1558
x
x
x
1

31.3.2017

Mgr. Andrea Buricová,
správca
V Dolnom Kubíne dňa 31.03.2017

K008223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Štaffen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K 4/2013 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 4/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Richard Štaffen, nar. 08.07.1969, bytom Jura Hronca, 010 15 Žilina, týmto
oznamujem, že na účet správy konkurznej podstaty boli pripísané nasledovné platby:
·
·
·
·
·
·
·
·

23.01.2017
26.01.2017
06.02.2017
15.02.2017
21.02.2017
01.03.2017
21.03.2017
21.03.2017

500,- €
500,- €
67,68 €
300,- €
300,- €
300,- €
140,- €
67,92 €

vklad časti obchodného podielu (Monika Štaffenová)
vklad časti obchodného podielu (Monika Štaffenová)
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
vklad časti obchodného podielu (Monika Štaffenová)
vklad časti obchodného podielu (Monika Štaffenová)
vklad časti obchodného podielu (Monika Štaffenová)
vklad časti obchodného podielu (Monika Štaffenová)
príjem úpadcu podlihajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z..

Mgr. Andrea Buricová
správca
V Dolnom Kubíne dňa 31.03.2017

K008224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kodaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2015 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951, bytom Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina, týmto
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Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951, bytom Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina, týmto
oznamuje, že do súpisu všeobecnej podstaty majetku bola zapísaná nasledovnú položku:
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3.
18 osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:

finančná hotovosť
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii
(03.04.2017)
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
1/1
41,60 €
x
x
x

03.04.2017

x
x
x
x
účet správy konkurznej podstaty vedený vo VÚB banke
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:
číslo SK04 0200 0000 0036 7437 0351
Stav opotrebovateľnosti:
x
Výrobné číslo:
x
Rok výroby:
x
Počet:
x

Mgr. Andrea Buricová
správca
V Dolnom Kubíne dňa 03.04.2017

K008225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Dedinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno - Ondrej nad Hronom, Lúka 729/82, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 44/2016 S668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 44/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V Obchodnom vestníku 164/2016 K019661 bol zverejnený súpis konkurznej podstaty Adriany Dedinovej.
druh majetku: 2 izbový byt vedený na LV 1557, spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/2, podiel na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach bytu: 70/848, súpisová hodnota majetku: 14.000 €, ako majetok úpadcu zaradený do
súpisu 19.08.2016. V zmysle ust. § 76ods. 3 ZKR aktualizujem súpis konkurznej podstaty takto :

Súpis oddelenej podstaty úpadcu Adriana Dedinová, nar.15.03.1976 bytom Brusno- Ondrej nad Hronom,
Lúka 729/82

Súpisová
Druh
položka majetku Majetku

LV

Parcel. Spoluvlastnícky
č.
podiel k bytu

Dôvod
Podiel
na
spoločných Súpisová
Zapísania
častiach a zariadeniach bytu hodnota majetku
Do súpisu

Dátum zapísania
do súpisu
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70/848

28.800 €

Deň vydania: 12.04.2017
majetok
úpadcu

1.3.2017

V Banskej Bystrici 1.3.2017

JUDr. Daniela Komorová
Správkyňa konkurznej podstaty

K008226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdovce 32, 962 71 Súdovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 71/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa pre
doručovanie: Kordíky 153, 976 34 Tajov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.05.2017
o 11,00 hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: Záhradná 863/8, 962 12 Detva.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a priebehu konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Hlasovanie v zmysle § 36 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Ukončenie schôdze

Prezentácia veriteľov sa začína o 10,45 hod.. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc notársky overenú, prípadne poverenia na
zastupovanie a doklad totožnosti.

Ing. Katarína Tkáčová
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správca konkurznej podstaty

K008227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Molnár - INFOCOMP
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 1000/30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 444 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: František Molnár – INFOCOMP, s miestom
podnikania Novohradská 1000/30, IČO : 40 444 317, týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje doručenie prihlášok pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO : 00 215 759 v celkovej
prihlásenej sume 352,48 Eur.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca
v Banskej Bystrici, dňa 07.04.2017

K008228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WINDOR automatické dvere, s.r.o., "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 133 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/57/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/57/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamujem týmto účastníkom predmetného konkurzného
konania, že po uplynutí základnej zákonom stanovenej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli dňa 06.04.2017
doručené do kancelárie správcu prihlášky pohľadávok.
Veriteľ : Door Slovakia s.r.o., M.R.Štefánika 1045/64, 036 01 Martin IČO: 47 499 303
por.č.

právny dôvod

istina pohľadávky

úroky z omeškania

náklady uplatnenia

celkom

1. neuhr. fa.č. 20150085

9 500,00 EUR

3 429,50 EUR

12 929,50 EUR

2. neuhr. fa.č. 20150086

927,30 EUR

334,76 EUR

1 262,06 EUR

Podľa ust. § 32 ods. 3 písm.b/ ZKR uvedené pohľadávky možno poprieť do 30 dní od zverejnenia oznamu o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 32 ods. 3 písm.b/ ZKR uvedené pohľadávky možno poprieť do 30 dní od zverejnenia oznamu o
zapísaní do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene, dňa 07.04.2017.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K008229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hiadlovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1977
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahlaidnúť do konkurzného spisu
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec - správca
konkurznej podstaty úpadcu: Miroslav Hiadlovský, nar.: 29.10.1977, bytom: Rúbanisko III 2904/26 , 984 03
Lučenec, (ďalej len „Úpadca“)v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
2K/17/2017, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať
písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 915 905 760, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Mária Kandalová, zástupca kancelárie

K008230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermánek Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 477 / 21, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/89/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/89/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Igor
Hermánek, nar.: 21.04.1964, bytom Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno – Ondrej nad Hronom týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 04.04.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Straka Miroslav

IČO: Ulica:
Gerlachovská

Číslo: Obec
7
Banská Bystrica

PSČ: Štát
974 11 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
44.702,98 €

LawService Recovery, k.s., správca

K008231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hiadlovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1977
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica. zo dňa 24.03.2017, č.k. 2K/17/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
30.03.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Miroslav Hiadlovský, nar.: 29.10.1977, bytom:
Rúbanisko III 2904/26 , 984 03 Lučenec. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo
právoplatnosť dňa 31.03.2017. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“)
veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: P. Rádayho 8, 984 01
Lučenec , Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 97559
Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania 2K/17/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti,
inak
sa
na
prihlášku
neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí
vznik
pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje,
sumu
pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne
dôvody,
prečo
o
pohľadávke
v
účtovníctve
neúčtuje.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom
vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Mária Kandalová

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District
court Banská Bystrica from 24th of March 2017, file No. 2K/17/20167 published in Commercial Journal on 30th of
march 2017, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Miroslav Hiadlovský, date of birth.:
29.10.1977, res.: Rúbanisko III 2904/26 , 984 03 Lučenec.Slovak republic. This resolution of the District court
Bratislava I. became valid on 31th of march 2017. The bankruptcy was declared as of this date.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
in one original to the bankruptcy trustee to the address I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, P.
Rádayho 8, 984 01 Lučenec , Slovak Republic and in one original to the District court Banská Bystrica (Okresný súd
Banská Bystrica), Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the file No. 2K/17/2017. Registrations
that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the
voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to
lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in
one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or
depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this
claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The
registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise
these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt's general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not
state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non - financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished
only
by
publishing
in
the
Commercial
Journal
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., trustee
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Mária Kandalová

K008232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Andrea Obertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1971
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 28.03.2017, sp. zn. 4K/17/2017, ktoré bolo zverejnené v OV č.
66/2017 dňa 04.04.2017 bol na dlžníka MUDr. Andrea Obertová, nar. 01.10.1971, bytom Rekreačná cesta 831,
968 01 Nová Baňa vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca Reštrukturalizácie
a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota. Správca konkurznej podstaty
oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch
v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle 0905 731 345 alebo 0917 275 198 alebo emailom na: judr.andrasiova@rsnet.sk.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 06.04.2017

K008233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Andrea Obertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1971
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: MUDr. Andrea Obertová,
nar. 01.10.1971, bytom Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, sp. zn.: 4K/17/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 66/2017 dňa 04.04.2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len
ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská
Sobota, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59
Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp.zn. 4K/17/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami
prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma
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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poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných
veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
Rimavská Sobota, 06.04.2017

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– MUDr. Andrea Obertová, nar. 01.10.1971, bytom Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa. I am obligatetto
inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 4K/17/2017 published in the
Government Journal No 66/2017 on 04.04.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the
Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims
in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný
súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No 4K/17/2017 and in one
original to the bankruptcy trustee to the address Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979
01 Rimavská Sobota, Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und
fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and
registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal
cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed
to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim
has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the
creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic , a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
only by publishing in the Commercial Journal. Registration form , which was delivered to trustee or District court can
not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from
the documents of the Bankrupt.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s, Trustee of the Bankrupt
Rimavská Sobota, 06.04.2017

K008234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BVD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 785 361
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2017.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., reštrukturalizačný správca dlžníka BVD s.r.o., so sídlom 974 01 Banská
Bystrica, Partizánska cesta 3501/71, IČO: 46 785 361 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrené si dohodnúť vopred na telefónnom
čísle 048/419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K008235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaromír Polc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 1995/42, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2014 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Jaromír Polc, nar.: 11.03.1967, bytom Gen. Svobodu 1995/42, 96001 Zvolen, vedenom Okresným súdom
Banská Bystrica pod sp. zn. 1K/12/2014, Vám týmto v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) predkladám na zverejnenie do OV
návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu.

I.

Všeobecná časť

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 03.03.2014, č. kon. 1K/12/2014-20, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 13.03.2014, vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Jaromír Polc, nar.: 11.03.1967, bytom Gen. Svobodu 1995/42,
96001 Zvolen a zároveň ma ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty.
Majetok podliehajúci konkurzu tvorí len majetok zahrnutý do všeobecnej podstaty, nakoľko v konkurze nebola
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Majetok podliehajúci konkurzu tvorí len majetok zahrnutý do všeobecnej podstaty, nakoľko v konkurze nebola
vytvorená žiadna oddelená podstata zabezpečených veriteľov.
Do súpisu všeobecnej podstaty bola zaradená finančná hotovosť vo vlastníctve úpadcu vo výške 1.800,- €.
V rámci speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu som dňa 26.06.2014 udelila zamestnávateľovi úpadcu –
spoločnosti ADECCO Slovakia, s. r. o. pokyn na vykonávanie zrážok zo mzdy úpadcu. K dnešnému dňu bol takto
speňažený majetok úpadcu podliehajúci konkurzu vo výške 6.510,85 €.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 96/2014 zo dňa 22.05.2014 a
v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 zo dňa 31.07.2015 (ďalej ako „súpis všeobecnej podstaty“). Doplnenie
súpisu bolo zverejnené v OV č. 176/2015 zo dňa 14.09.2015
Žiadny ďalší hnuteľný alebo nehnuteľný majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ust. § 67 ZKR mi nie je známy.

II.

Rozvrhová časť

Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisovej zložky
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Spolu:

Popis
Zrážky zo mzdy úpadcu od 07/2014 do 08/2015
Finančná hotovosť

Celková suma v Eur
6.510,85
1.800,00

Súpisová hodnota majetku v Eur
6.510,85
1.800,00
8.310,85

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
V súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR a vyhlášky MSSR správca predkladá v prílohe k tomuto návrhu prehľad
pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Celková výška pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 3.426,94 €. Z toho 38,35 € bolo už uspokojených. K
dnešnému dňu je výška neuspokojených pohľadávok proti podstate 3.388,59 €.
Predpokladané budúce výdavky správcu na ukončenie konkurzu, najmä poštovné a poplatok za zrušenie účtu
predstavujú 30 €.
Vyčíslenie odmeny správcu
Správca vyčíslil odmenu za speňaženie majetku v súlade s ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky MSSR, v zmysle ktorej
predstavuje odmena správcu zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurz 304,48 € bez DPH, čo predstavuje
1.340,71 €s DPH. Správca je platcom DPH.
Súdny poplatok z rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
Súdny poplatok z rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty správca vyčíslil podľa písm. d) položky č. 5
Sadzobníka súdnych poplatkov – prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého je tento súdny poplatok vo výške „0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z
oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu“
Správca konkurznej podstaty v rámci speňažovania majetku speňažil majetok úpadcu patriaci do všeobecnej
podstaty vo výške 8.310,85 €, t. j. súdny poplatok správca vyčíslil vo výške 0,2 % zo sumy 8.310,85 €, čo
predstavuje sumu vo výške 16,50 €.
Výsledná suma výťažku určená pre veriteľov:
Položka
Hrubý výťažok celkom
Odmena správcu § 12 ods. 1 vyhlášky vrátane DPH
Odmena správcu z výťažku § 13 vyhlášky vrátane DPH

Suma v EUR
8.310,85 €
796,66 €
1.340,71 €
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Súdny poplatok 0,2% z rozvrhu výťažku
Pohľadávky proti všeobecnej podstate okrem odmien správcu
Predpokladané budúce výdavky (vedenie účtu)
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov:

Deň vydania: 12.04.2017
16,50 €
1.307,57 €
31,50 €
4.817,91 €

Čistý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty: 4.817,91 €.
Rozdelenie čistého výťažku zo speňaženia pre veriteľov:

Výška
prihlásenej Zistená
pohľadávky v mene pohľadávka
EUR
EUR

Pomer
výšky
zistenej Výška
uspokojenia
v pohľadávky k celkovej sume zistenej pohľadávky v
zistených pohľadávok v %
EUR

Por.
č.

Veriteľ

1

Consumer Finance Holding, a.s.,
Hlavné námestie 12, 060 01 5 209,36
Kežmarok, IČO: 35 923 130

5 209,36

8,03%

386,81

2

Home Credit Slovakia, a.s.,
Teplická
7434/147,
921
22 1 744,13
Piešťany, IČO: 36 234 176

1 744,13

2,69%

129,51

3

OTP Banka Slovensko, a.s.,
Štúrova 5, 813 54 Bratislava 1, 25 482,99
IČO: 31 318 916

25 482,99

39,27%

1892,21

4

Poštová banka, a.s., Dvořákovo
nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 9 637,14
31 340 890

9 637,14

14,85%

715,59

5

Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, 22 810,78
IČO: 31 320 155

22 810,78

35,16%

1693,79

64 884,40

64 884,40

100,00%

4.831,41 €

Spolu

Týmto Vám ako orgánu príslušnému v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a) ZKR v spojení s ust. § 96 ods. 4 ZKR
predkladáme na schválenie návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia podstaty veriteľa a navrhujeme, aby príslušný
orgán rozhodol nasledovne:
„Okresný súd Banská Bystrica ako orgán príslušný v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
schvaľuje
rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v konkurznej veci Jaromír Polc, nar.: 11.03.1967, bytom
Gen. Svobodu 1995/42, 960 01 Zvolen, vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 1K/12/2014
tak, že nezabezpečení veritelia budú uspokojení v rozsahu 6,80 % ich zistenej nezabezpečenej pohľadávky
nasledovne:
Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, so zistenou
nezabezpečenou pohľadávkou vo výške 5 209,36 € sa v zmysle predmetného konečného rozvrhu
uspokojuje vo výške 386,81 €,
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176, so zistenou
nezabezpečenou pohľadávkou v celkovej výške 1 744,13 €, sa v zmysle predmetného konečného rozvrhu
uspokojuje vo výške 129,51 €,
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 1, IČO: 31 318 916, so zistenou nezabezpečenou
pohľadávkou v celkovej výške 25 482,99 € sa v zmysle predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo
výške 1892,21 €,
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Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, so zistenou nezabezpečenou
pohľadávkou vo výške 9 637,14 € sa v zmysle predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo výške 715,59
€,
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, so zistenou
nezabezpečenou pohľadávkou vo výške 22 810,78 € sa v zmysle predmetného konečného rozvrhu
uspokojuje vo výške 1693,79 €.“

JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD.
správca konkurznej podstaty úpadcu

K008236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TONER EXPRESS, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 806 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 42/2016 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty
úpadcu: TONER EXPRESS, s.r.o. v "konkurze", so sídlom Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec, IČO: 36 806 480,
sp. zn.: 4K 42/2016 v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že zoznamu pohľadávok boli zapísané nasledovné pohľadávky
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Súhrnnou prihláškou nezabezpečených s poradovým č. 3 doručenou dňa 31.03.2017 spolu 12 pohľadávok:
·

vo výške

istina: 19.991,90 EUR
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za marec 2012;

·

vo výške

istina: 62.529,44 EUR
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za január 2012;
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istina: 86.842,96 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za február 2012;

·
·

vo výške

istina: 85.583,90 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za apríl 2012;

·
·

vo výške

istina: 83.347,50 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za máj 2012;

·
·

vo výške

istina: 81.042,19 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za jún 2012;

·
·

vo výške

istina: 66.213,44 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za júl 2012;

·
·

vo výške

istina: 77.861,80 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za august 2012;

·
·

vo výške

istina: 75.028,39 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za september 2012;

·
·

vo výške

istina: 47.347,99 EUR,
príslušenstvo:0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za október 2012;

·

vo výške

istina:27.748,80 EUR,
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príslušenstvo: 0,00 EUR,
právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za november 2012;

·
·

vo výške

istina: 11.621,64 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH rozdiel dane za december 2012.

Súhrnnou prihláškou nezabezpečených s poradovým č. 4 doručenou dňa 31.03.2017 spolu 12 pohľadávok:
·
·

vo výške

istina: 6.252,90 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za január 2012;

·
·

vo výške

istina: 8.684,20 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za február 2012;

·
·

vo výške

istina: 8.558,30 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za apríl 2012;

·
·

vo výške

istina: 8.334,70 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za máj 2012;

·
·

vo výške

istina: 8.104,20 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za jún 2012;

·
·

vo výške

istina: 6.621,30 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za júl 2012;

·
·

vo výške

istina: 7.786,10 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR
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právny dôvod vzniku: DPH pokuta za august 2012;

·
·

vo výške

istina: 7.502,80 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za september 2012;

·
·

vo výške

istina: 4.734,70 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za október 2012;

·
·

vo výške

istina: 2.774,80 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR,

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za november 2012;

·
·

vo výške

istina:1.162,10 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za december 2012;

·
·

vo výške

istina: 22,60 EUR,
príslušenstvo: 0,00 EUR

právny dôvod vzniku: DPH pokuta za február 2013.

K008237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ján Barč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lipník 35, 065 46 Malý Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2013 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku všeobecnej podstaty
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Bc. Ján Barč, nar. 08.04.1962,
bytom 065 46 Malý Lipník 35, SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
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bytom 065 46 Malý Lipník 35, SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 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.“
Poučenie /§ 96 ods. 4 ZKR/
„Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.“
Nahliadnutie do zoznamu
spravca.kirnak@gmail.com .

pohľadávok

je

vhodné

V Prešove dňa 07.04.2017

si

vopred

dohodnúť

e-mailom

na

adrese:

Správca úpadcu

K008238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melníková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrka 25, 059 12 Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1969
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2016 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie 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: Mária Melníková, bytom
059 12 Hôrka č. 25, nar.: 05.06.1969 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu zo
všeobecnej podstaty.
Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje Zástupcu veriteľov a každého, kto tvrdí že je veriteľom
pohľadávky proti podstate o:
·
·

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

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
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V Prešove, dňa 07.04.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K008239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melníková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrka 25, 059 12 Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1969
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2016 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie 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: Mária Melníková, bytom
059 12 Hôrka č. 25, nar.: 05.06.1969 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

V Prešove, dňa 07.04.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K008240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macko Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranov nad Topľou --, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2016 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Ľubomíra Macka, nar. 20.06.1971, trvale bytom 093
01 Vranov nad Topľou, ustanovený do funkcie uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 1K / 36 / 2016 – 58 zo dňa
19. septembra 2016 (zverejnené v OV č. 183/2016 dňa 23.09.2016 pod K021818), ktorým bol vyhlásený konkurz,
týmto podľa § 92 ods. 1 písm. d/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
vyhlasujem verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku, tvoriaceho všeobecnú podstatu,
publikovaný v Obchodnom vestníku č. 221/2016 zo dňa 18.11.2016 a to:
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P. č. Súpisová zložka majetku
1.
Osobné motorové vozidlo zn. Mercedes – Benz E320, EČ: VT484BK, VIN: WDB2110261A601235, r. v. 2004

Možnosť ohliadky predmetu verejného ponukového konania bude dňa 21.04.2017 od 9.00 hod. v Nižnom Kručove
č. 54, po predchádzajúcej telefonickej dohode so správcom.
Verejná výzva na predkladanie záväzných cenových ponúk :
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ, označenie
osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno a priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia
a rodné číslo, štátnu príslušnosť spolu s písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov
dotknutej osoby, telefonický kontakt na záujemcu.
2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 15 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 1K/36/2016 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny, pričom v rámci súťaže bude
správca oprávnený prijať ponuku súťažiteľa iba v prípade, ak výška kúpnej ceny v tejto bude aspoň 70%
všeobecnej ceny určenej znaleckým posudkom znalca t. j. 5 005 EUR, v prípade rovnosti ponúk bude
rozhodnuté žrebom správcu
3. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a vyhodnotiť ponukové konania ako neúspešné,
4. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať záujemcov na jej doplnenie,
5. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí návrhu, súťažnú ponuku odmietnuť,
6. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí všetky predložené ponuky a záujemcov
písomne upovedomí o výsledku verejného ponukového konania,
7. Úspešný záujemca je svojim návrhom viazaný a je povinný so správcom uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet
verejného ponukového konania v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia správcu o prijatí jeho ponuky.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K008241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Štefaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračúnovce 29, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K52/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K52/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Slavomír Štefaník, nar. 16.06.1982, bytom Kračúnovce 29, 087 01
Giraltovce, v súlade s § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 5.4.2017 zapísaná do
zoznamu pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v celkovej sume
569,76 €.

Humenné 7.4.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K008242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia prvého veriteľského výboru – zástupcu veriteľov
K sp.zn.: 4K/40/2016
Úpadca: Stanislav Kozák, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák – TEOS SK
Miesto podnikania: Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO: 41 632 001
Miesto konania: sídlo veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
Termín konania: 06.04.2017
Začiatok schôdze: 10:30 hod.
Predseda schôdze: JUDr. Marián Novikmec, správca
Program schôdze:
1. Otvorenie a prezentácia zástupcu veriteľov,
2. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania,
3. Záver.
1. Otvorenie a prezentácia zástupcu veriteľov
Prítomné osoby:
1. JUDr. Marián Novikmec, správca
2. Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, konajúca prostredníctvom Mgr. Veroniky
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2. Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, konajúca prostredníctvom Mgr. Veroniky
Pollákovej, na základe poverenia
Správca privítal zástupcu veriteľov a otvoril zasadnutie zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Stanislav
Kozák, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák – TEOS SK v konkurze, Miesto podnikania:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001.
2. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania
Správca informoval zástupcu veriteľov o doterajšom priebehu konkurzného konania a činnosti správcu. Zástupca
veriteľov zobral informáciu o stave konkurzného konania na vedomie a konštatuje, že nemá výhrady voči priebehu
konkurzného konania a činnosti správcu. Správca zároveň predložil zástupcovi veriteľov žiadosť o udelenie
záväzného pokynu k predaju hnuteľného majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu osobné
motorové vozidlo EČ: VT-997BM, Renault Megane M, strieborná metalíza svetlá – súpisová hodnota 1.500 Eur.
Správca oboznámil zástupcu veriteľov so zisteným stavom hnuteľného majetku, a následne bude zástupcom
veriteľov určený ďalší postup pri speňažovaní všeobecnej podstaty.
3. Záver
Správca na záver skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu. Správca konkurznej podstaty sa
poďakoval zástupcovi veriteľov za jeho prítomnosť a zasadnutie ukončil o 10:45 hod.
Zápisnicu spísal: JUDr. Marián Novikmec, správca
Zástupca veriteľov:
Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
V Bratislave, dňa 06.04.2017

K008243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J.P.-STAV spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 125 / 0, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 183 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/66/2016 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/66/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu J.P. - STAV spol. s r.o., so sídlom Šafárikova 125, 048
01 Rožňava, IČO: 36183792 oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Košická 56, 048 01 Rožňava, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 16.00 hod. . Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo na tel. čísle 0905158259.
JUDr. František Lukáč, správca

K008244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830 / 115, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2016 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/31/2016 zo dňa 27. decembra 2016 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Marek Juhás, narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15, 044 14 Čaňa (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 3. januára 2016 v čiastke 2/2017.
Mgr. Lenka Hričindová - správca majetku úpadcu Marek Juhás v konkurze, týmto zverejňujem zápisnicu zo
zasadnutia zástupcu veriteľov a správcu, ktoré sa konalo dňa 7. apríla 2017.
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ZÁSTUPCU VERITEĽOV A SPRÁVCU
z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov a správcu konaného v konkurze vedenom Okresným súdom Košice
I pod sp. zn.: 32K/31/2016 na majetok úpadcu Marek Juhás, narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15,
044 14 Čaňa, dňa 7. apríla 2017 o 09:25 v sídle správcu na ulici Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Zasadnutie so zástupcom veriteľov bolo zvolané správcom majetku úpadcu Mgr. Lenkou Hričindovou na
prvje schôdzi veriteľov s týmto programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Prerokovanie ďalšieho postupu správcu v konkurznom konaní
Záver
Otvorenie

Správca otvoril zasadnutie so zástupcom veriteľov a overil prítomnosť zástupcu veriteľov.
Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynskí Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zast. JUDr.
Jela Zakarovská.
2.

Prerokovanie ďalšieho postupu správcu v konkurznom konaní

Správca zástupcu veriteľov oboznámil, že bude naďalej vykonávať zrážky zo mzdy úpadcu.
Vo vzťahu k zabezpečenému veriteľovi Consumer Finance Holding, a. s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, IČO: 35 923 130, správca uviedol, že požiada zabezpečeného veriteľa o udelenie záväzného pokynu na
speňažovanie majetku úpadcu a pristúpi tak k speňažovaniu majetku úpadcu.
3.

Záver
Správca poďakoval zástupcovi veriteľov za jeho účasť na zasadnutí.
Zasadnutie so zástupcom veriteľov skončené o 9:40 hod..

V Košiciach, dňa 7. apríla 2017,
Mgr. Lenka Hričindová, správca
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K008245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 102/44 44, 076 63 Malé Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2016 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

číslo : 10

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac február 2017
Deň zapísania majetku: 7.4.2017
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 118,07.--€

K008246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016/S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej položky majetku: Hnuteľné veci/Súbor vecí - všeobecná podstata
Č. súpisovej
položky
Popis hnuteľnej veci
majetku

Stav

Výlučné
vlastníctvo
úpadcu

Zabudovaná
chladiaca
kondenzačná
jednotka
s klimatizačnými jednotkami (16 ks)

Súpisové
hodnota
majetku
eurách

v Deň
Deň
Dôvod zápisu
zápisu zaradenia

30.

3.

Vec patriaca do
majetku úpadcu
v čase vyhlásenia
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s klimatizačnými jednotkami (16 ks)

Používaný 1/1

10 000,-

Nákladný automobil, EČV TV 556
AR, továrenská značka: DAEWOO
AVIA
A75N,
druh
karosérie:
skriňová tepel. izolov., celková
hmotnosť: 7 490 kg.
2.

Používaný 1/1

1 000,-

Deň vydania: 12.04.2017

30. 3.
v čase vyhlásenia
30. 3. 2017
2017
konkurzu

Vec patriaca do
majetku úpadcu
30. 3.
v čase vyhlásenia
30. 3. 2017
2017
konkurzu

Typ súpisovej položky majetku: Práva/Iné majetkové hodnoty – všeobecná podstata

Č. súpisovej
Typ
položky
súpisovej
majetku
položky

Celková
suma

1.

Peňažná
781,40,pohľadávka

2.

Peňažná
12 500,pohľadávka

3.
4.

Mena Dlžník

Právny dôvod vzniku

Súpisová
Sporný
hodnota majetku
zápis
v Eurách

Nespotrebovaná časť preddavku na
úhradu
odmeny
a výdavkov
Okresný súd Košice I, IČO: predbežného správcu, pripísaná na
31 944 515, Štúrova 29, účet súdu dňa 26. 8. 2016, ev. ako
Euro 040 01 Košice
položka denníka D19-189/2016
781,40,-

Daniela
Bodnárová,
Euro Rákocziho 456, Borša

F. Zmluvná pokuta konateľke v zmysle
§ 11 ods. 1 ZKR
12 500,-

Ing.
Štefan
Čeľovský,
znalec, EČ 910 456, miesto
výkonu
činnosti:
Byšta Náhrada škody uplatnená v súdnom
Peňažná
3 926 260,40,kúpele, okres TV, bytom konaní
3 926 260,40,pohľadávka
Euro
Košická 1, TV
GENERALITY,
a.
s.
Peňažná
(BENEFIT GROUP II, a.s.),
115 199,63,Bezdôvodné obohatenie
115 199,63,pohľadávka
Euro Bavlnárska 312/9, Trenčín

V Košiciach dňa 7. 4. 2017

Doc. JUDr. Ján Pič, CSc., správca

K008247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 718
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice,
IČO: 36 863 718, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola
do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom P2 zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.

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

107

Obchodný vestník 72/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Veriteľ:

Ing. Pavel Polák, Soľanková 9, 080 05 Prešov

Prihlásená suma:

35.356,11 €

Deň vydania: 12.04.2017

V Trebišove dňa 07.04.2017
BS Správcovská k.s., správca

K008248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016/S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Typ súpisovej položky majetku: Hnuteľné veci/Súbor vecí – oddelená podstata
Číslo súpisovej položky majetku:

1

Popis hnuteľnej veci: Technologická linka na triedenie ovocia
·

pozostáva z nasledovných súčastí:

Číslo stroja
BD12YYYY/01
TCANAL 16/02
BROVAS 1/03
NTRAAC 12/04
TELECO 11/05
MFPEDB 10/06
NTRABA 20/07
SBRU 1124/08
SBYP 11/09
NTRABA 30/10
NTRABA 60/11
CUPSIZER/12
NASTRIUSCI/13
NTRABA 45/14
IBANCV AL/15
CTSCIV 42/16
CTSCIORR/17
CFILLMEC/18
NTRAST 40/19
BILANCE/20
CTSCIORR/21
BOXPC/22
QE/96
RICAMBI/24

Ks
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
11
6
18
4
3
4
4
4
1
1
1
-

Popis
MAESTRO robot pre vykl. dební, ponorenie do nádrže a ukl. dební
Spojujúci kanál z nerezu, povrch 8m štvorcových
Suchý vyklápač pre hrušky a broskyne s rotačným systémom
Pásový dopravník mod. 1000 x 5000
Tiediaci stôl s pvc valcami mod. 1000 x 4500
Plošina pre triedičku mod. 800 x 100
Pásový dopravník mod. 250 x 200
Kefová sušička mod. 1000 x 24 línií
Automatický premosťovací dopravník mod. 1000 x 3000
Pásový dopravník mod. 1000 s rotačnou dĺžkou
Pásový dopravník mod. 800 x 2000
Elektronická pohárová triedička mod. AWETA
Výstupný pás z triedičky mod. 350 x 1000
Zberný baliaci pásový dopravník mod. 450 x 6000
Stoly na krabice mod. 400 x 600
Klzné dopravníky pre prázdne obaly mod. 450 x 2000
Klzné dopravníky pre prázdne obaly mod. 450 x 5000
Poloautomatická preprávková plnička pre voľne sypaný tovar
Pomalé valcové dopravníky pre plné balenia mod. 450 x 4000
Vážiaci systém s kontrolnou obrazovkou
Klzné dopravníky pre zásobovanie prázdnymi obalmi mod. 450x9000
Kazeta pre počítač a tlačiareň
Elektroinštalácia a základná elektrická doska
Náhradné diely na dva roky údržby
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Stav:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.04.2017

používaný

Vlastníctvo: výlučné vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota majetku v eurách: 138 490,- Eur
Deň zápisu: 30. 3. 2017
Deň zaradenia: 30. 3. 2017
Dôvod zápisu: Vec patriaca úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
V Košiciach dňa 7. 4. 2017
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.

K008249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOMAR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tušická Nová Ves 182, 072 02 Tušická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 671
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2015 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Prihláška pohľadávky vertieľa prihlásená po uplynutí 45 dňovej (základnej) prihlasovacej lehote:
Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 60 Bratislava, IČO: 215 759
zoznam pohľadávok č. 127
prihlásená suma : 66,00 Eur /istina : 66,00 Eur; úroky z omeškania : - /
dátum prihlásenia pohľadávky : 31.3.2017
prihlásené poradie: iná pohľadávka
právny dôvod vzniku pohľadávky : Nezaplatený súdny poplatok za zápis zmien v obchodnom registri, na základe
právoplatného a vykonateľného uznesenia OS Košice I, sp.zn. 31Exre/57/2016 zo dňa 22.11.2016.
V Košiciach, 7.4.2017
JUDr. Jarmila Zvarová
správca pre konkurz a reštrukturalizáciu

K008250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Tŕňa 181, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 603 112
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Kosice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 12.04.2017

Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2016 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Michael Medviď vo vyššie uvedenej veci oznamujem účastníkom konkurzného konania zmenu
adresy sídla kancelárie správcu z Štúrova 27, 040 01 Košice na Wurmova 1131/4, 040 23 Košice.

K008251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jacko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Staré Mesto 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2014 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci je správca oznamujem účastníkom konania zmenu adresy sídla kancelárie
správcu z Štúrova 27, Košice na Wurmova 1131/4, 040 23 Košice. Úradné hodiny ostávajú nezmenené.

K008252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kendi František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 215 / 73, 076 83 Svätuše
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2015 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci ja správca oznamujem účastníkom konkurzného konania zmenu adresy sídla
kancelárie správcu z Štúrova 27, 040 01 Košice na Wurmova 1131/4, 040 23 Košice. Úradné hodiny kancelárie
správcu ostávajú nezmenené.

K008253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Lizák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budimír 258, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Deň vydania: 12.04.2017

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca úpadcu Patrik Lizák, nar. 30.09.1974, prechodne bez prihlásenia bytom
Budimír 258, Košice - okolie, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26 K 1/2017 zo dňa
07.02.2017, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená kaucia vo výške 350 Eur na účet číslo SK04 0900 0000 0051 2828 7111 vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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