Obchodný vestník 76/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

K008644
Spisová značka: 6K/72/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, zastúpený: Sympatia Legal, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B,
821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KZ Invest, s.r.o., so sídlom
Suchohradská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 36 677 426
rozhodol
Súd konkurzné konanie zastavuje.
Súd priznáva Dlžníkovi nárok na náhradu trov konania.
Poučenie:
Proti výroku o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
na Okresný súd Bratislava I, písomne, vo dvoch vyhotoveniach. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach §127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolanie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008645
Spisová značka: 6K/17/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Miroslav Mravec, nar. 26.03.1955, bytom
Inovecká 8, 811 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Mirovlav Mravec, nar.
26.03.1955, bytom Inovecká 8, 811 03 Bratislava,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Miroslav Mravec, nar. 26.03.1955, bytom Inovecká
8, 811 03 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 11.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008646
Spisová značka: 6K/22/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Basia s.r.o., so sídlom
Ministerstvo
Slovenskej
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Jelenia 1, 811Vydáva
05 Bratislava
I -spravodlivosti
Staré Mesto,
IČO: 47republiky
454 857
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 76/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Basia s.r.o., so sídlom
Jelenia 1, 811 05 Bratislava I - Staré Mesto, IČO: 47 454 857
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Basia s.r.o., so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava I - Staré Mesto,
IČO: 47 454 857.
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.
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 10.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008647
Spisová značka: 6K/23/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Trombitas - SK, s. r. o., so
sídlom Lermontovova 914/9, 811 03 Bratislava I - Staré Mesto, IČO: 43 984 380
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Trombitas - SK, s. r. o., so sídlom Lermontovova 914/9, 811 03
Bratislava I - Staré Mesto, IČO: 43 984 380.
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.
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 10.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca

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

2

Obchodný vestník 76/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

K008648
Spisová značka: 6K/24/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LAS GASTRO s.r.o., so
sídlom Hospodárska 9, 831 07 Bratislava III - Vajnory, IČO: 35 783 711
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LAS GASTRO s.r.o., so sídlom Hospodárska 9, 831 07 Bratislava III Vajnory, IČO: 35 783 711.
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.
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 10.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008649
Spisová značka: 6K/25/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: APRIORI, s.r.o., so sídlom
Areál hospodárskeho dvora Boldog, 925 26 Boldog, IČO: 35 836 351
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: APRIORI, s.r.o., so sídlom Areál hospodárskeho dvora Boldog, 925 26
Boldog, IČO: 35 836 351.
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.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

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

Deň vydania: 20.04.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 11.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008650
Spisová značka: 2K/86/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adriana Durajová, nar. 04.
07. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Marta
Todeková, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Marte Todekovej, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008651
Spisová značka: 2K/86/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adriana Durajová, nar. 04.
07. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Marta
Todeková, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Martu Todekovú, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie
SNP 74/28.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Živickú, so sídlom kancelárie Bakossova 8,
974 01 Banská Bystrica
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008652
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu veriteľa na zrušenie uznesenia veriteľského výboru, takto
rozhodol
Súd zamieta návrh veriteľa VAV Parking a.s., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 923 640
na zrušenie uznesenia č. 1 prijatého veriteľským výborom na zasadnutí veriteľského výboru vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 31 615 325 dňa 23.03.2017.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie. ( §198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008653
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu odvolaného správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a spoločnosti Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108, značka správcu S 1577, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008654
Spisová značka: 4K/50/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 50/2016 - 96 zo dňa 13. 03. 2017 zrušil konkurz na majetok
dlžníka Filip Nemčok, nar. 19. 03. 1975, trvale bytom Filipovo 71, 976 64 Beňuš podľa § 102 ods. 2 ZKR. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 04. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008655
Spisová značka: 2K/97/2015
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Aleny Križanovej a JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu REAL IB s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 692 751, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 12233/S, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, o odvolaní správcu
konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Kohúta proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2K/97/2015-384 z
13. októbra 2016, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Aleny Križanovej a JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu REAL IB s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 692 751, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 12233/S, správcom konkurznej podstaty
ktorého
je JUDr.
Tomáš
Kohút, so sídlom kancelárie
Námestie
SNP 74/28, 960 01 Zvolen, oDeň
odvolaní
správcu
Obchodný
vestník
76/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
20.04.2017
konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Kohúta proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2K/97/2015-384 z
13. októbra 2016, takto
rozhodol
I.
Odvolanie správcu podané proti Uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2K/97/2015-384 zo
dňa 13. októbra 2016 vo výroku, ktorým okresný súd odvolal správcu konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Kohúta,
odmieta.
II.
Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2K/97/2015-384 zo dňa 13. októbra 2016 vo výroku,
ktorým okresný súd nepriznal správcovi paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
potvrdzuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia
dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom
právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen,
ktorý za
ne koná
má vysokoškolské právnické
vzdelanie
druhého stupňa (§ 429 ods. 2 Deň
CSP).
Obchodný
vestník
76/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania: 20.04.2017
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
dňa 23.03.2017
JUDr. Alena Križanová, predsedníčka senátu
K008656
Spisová značka: 2K/97/2015
Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a
členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu REAL IB s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 36 692 751, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 12233/S, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o odvolaní veriteľa M&M
ProfiPol s.r.o., so sídlom, Zánemecká 276, 962 05 Hriňová, IČO: 46 300 562, proti uzneseniu Okresného súdu
Banská Bystrica, č.k. 2K 97/2015-301 zo dňa 20. septembra 2016 takto
rozhodol
I.
potvrdzuje.
Poučenie:

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2K 97/2015-301 zo dňa 20. septembra 2016

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je príustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje
sumu podľa písmen a) a b).
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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dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a
čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP)

dňa 23.03.2017
JUDr. Alena Križanová, predsedníčka senátu
K008657
Spisová značka: 31NcKR/20/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Erika Červeňáková, narodená: 24.08.1968,
bytom: Slovenského 1765/24, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Erika Červeňáková, narodená: 24.08.1968, bytom: Slovenského 1765/24, 040 01 Košice,
od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 08.12.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok 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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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desať
rokov od zrušenia oddlženia.
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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 5.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008658
Spisová značka: 30NcKR/5/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Tomáš Kaľavský, nar. 26.11.1987, bytom
Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice, zast. Katarína Kaľavská, bytom Bernolákova 3, 040 11 Košice o návrhu na
povolenie oddlženia 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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O d d l ž u j e dlžníka: Tomáš Kaľavský, nar. 26.11.1987, bytom Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 05.09.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok 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,
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)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd prihliadaVydáva
prísnejšie
na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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)
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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 5.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008659
Spisová značka: 31K/48/2012
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: KORLEA INVEST, a.s., so sídlom:
Jesenského č. 25, 040 01 Košice, IČO: 36 532 045 uznesením zo dňa 27.02.2017, č.k. 31K/48/2012-1426 povolil
vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Severní energetická a.s., so sídlom: Václava Řezáče 315, 434 01
Most, IČO: 28 677 986 namiesto pôvodného veriteľa: Czech Coal a.s., so sídlom: V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČO:
25764284, v časti postúpených pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 9 a 10.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 12.4.2017
JUDr. Roman Maščák,
K008660
Spisová značka: 31NcKR/1/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Lucian Adam, nar. 21.11.1972, bytom Rovníková 1456/2,
040 12 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Lucian Adam, nar. 21.11.1972, bytom Rovníková 1456/2, 040 12 Košice, od pohľadávok,
ktoré dlžníkovi vznikli do 14.01.2016 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok 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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Právoplatné rozhodnutie
o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
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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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Obchodný vestník 76/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

Okresný súd Košice I dňa 5.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008661
Spisová značka: 30NcKR/4/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Maroš Šalapa, narodený: 19.01.1970, trvale
bytom: Lesné č. 111, 071 01 Michalovce o návrhu na povolenie oddlženia takto

rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Maroš Šalapa, narodený: 19.01.1970, trvale bytom: Lesné č. 111, 071 01 Michalovce,
od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 17.07.2012 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok 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,
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,
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musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať,
že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
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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 5.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008662
Spisová značka: 30K/21/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Hedviga Šmelková, nar. 03.05.1972, bytom Južná 1723/5,
048 01 Rožňava o návrhu na povolenie oddlženia takto

rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Hedviga Šmelková, nar. 03.05.1972, bytom Južná 1723/5, 048 01 Rožňava, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 25.07.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok v
konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
V 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 10.4.2017
JUDr. Pavel Varga,

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 Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Daniela Čipáková, rod. Gmitterová, nar.
30.01.1956, bytom Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Daniela Čipáková, rod. Gmitterová, nar. 30.01.1956, bytom Turgenevova 2240/25, 040
01 Košice, od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 14.04.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na
jeho majetok 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,
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,
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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 10.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008664
Spisová značka: 30K/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: BIOGAS - TECHNOLOGY, s.r.o., „v likvidácii“, so sídlom
Levočská 66, 053 01 Harichovce, IČO: 36 196 339, zast. likvidátorom Ing. Radek Ševčík, bytom Smižany, Pavla
Suržina 69/4 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: BIOGAS - TECHNOLOGY, s.r.o., „v likvidácii“, so sídlom
Levočská 66, 053 01 Harichovce, IČO: 36 196 339, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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 10.4.2017
JUDr. Pavel Varga,

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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K008665
Spisová značka: 30K/6/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: MAVUNO s.r.o., so sídlom Panská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47
250 402 proti dlžníkovi: Webira, s.r.o., so sídlom Alžbetina 665/30,040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO:
46 606 068 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 10.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008666
Spisová značka: 26K/37/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Lacková, nar. 26.12.1976, bytom
Clementisova 6, 040 22 Košice o návrhu navrhovateľa: Mgr. Ivan Centko, nar. 25.10.1967, bytom Topásova 48, 040
11 Košice na zrušenie uznesenia prijatého na schôdzi veriteľov úpadcu 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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Z r u š u j e uznesenie schôdze veriteľov zo dňa 06.04.2017, ktorým schôdza veriteľov schválila do
funkcie správcu podstaty: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka
správcu: S1765.
Z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 06. apríla 2017, sp. zn. 26K/37/2014-605.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008667
Spisová značka: 31K/35/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAXPRODUKT s. r. o., so sídlom: Kmeťova
21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom
kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1747, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1747, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008668
Spisová značka: 30K/6/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/6/2017
vo veci
navrhovateľa : MAVUNO s.r.o., so sídlom Panská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 250 402
proti dlžníkovi: : Webira, s.r.o., so sídlom Alžbetina 665/30,040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 606
068
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.06.2017 o 9.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/b posch.: 1
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskejpredložil
republiky plnomocenstvo
podľa zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Ak sa dáte zastupovať,
je potrebné,
aby zástupca
už na prvom
pojednávaní.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie
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Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na
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Deň
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 10.04.2017
Za správnosť vyhotovenia:

Geňová

JUDr. Pavel Varga
sudca

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

UPOVEDOMENIE
o určení termínu
pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
spisovú značku:
30K/6/2017
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vo veci
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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

vo veci
navrhovateľa: MAVUNO s.r.o., so sídlom Panská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 250 402 a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 1 MI6 s.r.o., so sídlom Rázusová 49, 040 01 Košice, IČO: 36 199 711

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.06.2017 o 09.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Webira, s.r.o., so
sídlom Alžbetina 665/30,040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 606 068
a to
veriteľ č. 1 MAVUNO s.r.o., so sídlom Panská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 250 402
veriteľ č. 2 MI6 s.r.o., so sídlom Rázusová 49, 040 01 Košice, IČO: 36 199 711

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 10.04.2017

Za správnosťVydáva
vyhotovenia:
Geňová
JUDr. Pavel Varga
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sudca
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 12.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008669
Spisová značka: 26K/47/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Ružinský, narodený: 01.11.1958,
trvale bytom Viedenská 15, 040 13 Košice, právne zastúpený: JUDr. Matúš Lemeš, advokát, so sídlom Kuzmányho
29, 040 01 Košice o návrhu správcu: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S1717 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S1717, paušálnu odmenu vo výške 796,65 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008670
Spisová značka: 31K/35/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAXPRODUKT s. r. o., so sídlom: Kmeťova
21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1747 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 859,42 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 859,42 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 147/2016 správcovi podstaty, JUDr. Ivana Križová
Červenáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1747 na účet č. SK56 1111 0000 0014
0746 9008, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.4.2017
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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K008671
Spisová značka: 26K/52/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viola Hlavňová, nar. 09.07.1984, bytom
Trieda SNP 8, 040 11 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Viola Hlavňová, nar. 09.07.1984, bytom Trieda SNP 8, 040 11 Košice, od pohľadávok,
ktoré dlžníkovi vznikli do 24.10.2014 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok 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,
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,
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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 11.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008672
Spisová značka: 30K/42/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/42/2016
vo veci
navrhovateľa : M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov, IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján
Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov
proti dlžníkovi: Michal Varga, nar. 13.04.1985, bytom Kukučína 43/25, 071 01 Michalovce
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.06.2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/b posch.: 1
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
CSP).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených24
stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
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ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 10.04.2017
Za správnosť vyhotovenia:

Geňová

JUDr. Pavel Varga
sudca

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
spisovú značku: 30K/42/2016

Podpis:

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

vo veci
navrhovateľa: M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov, IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján
Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 1 Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta
veriteľ č. 2 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.06.2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Michal Varga,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
nar. 13.04.1985, bytoma Kukučína
43/25, niektorých
071 01 Michalovce
o zmene a doplnení
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a to
25 28, 080 01 Prešov, IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján
veriteľ č. 1. - M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská
Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov a ním označených veriteľov:

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Obchodný vestník 76/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.06.2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 1

Deň vydania: 20.04.2017

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Michal Varga,
nar. 13.04.1985, bytom Kukučína 43/25, 071 01 Michalovce
a to
veriteľ č. 1. - M - TECH partner s.r.o., so sídlom Vodárenská 28, 080 01 Prešov, IČO: 31 728 251, zast. JUDr. Ján
Surma, Hlavná 122, P.O. Box 125, 080 01 Prešov a ním označených veriteľov:
veriteľ č. 2 Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta
veriteľ č. 3 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 10.04.2017

Za správnosť vyhotovenia:

Geňová

JUDr. Pavel Varga
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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Okresný súd Košice I dňa 12.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008673
Spisová značka: 30K/40/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kamila Kraliková, narodená: 08.06.1972,
miestom podnikania: Športová 1291/31, 05601 Gelnica, IČO: 41932005, práv. zastúpený: Advokátska kancelária
JUDr. Alexander Farkašovský & JUDr. Ladislav Zátorský, so sídlom: Nerudova 6, 040 01 Košice o návrhu správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s., so sídlom kancelárie: Národná trieda 4,
040 01 Košice, značka správcu: S1323 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Kamila Kraliková, narodená: 08.06.1972, miestom
podnikania: Športová 1291/31, 05601 Gelnica, IČO: 41932005, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená 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.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 11.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008674
Spisová značka: 31K/35/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Radoslav Jenčuš, narodený:
26.11.1971, trvale bytom: Pod Horou 4, 040 16 Košice - Myslava, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie: Mlynská 28, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1687.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008675
Spisová značka: 26K/4/2017
OZNAM
Spisová značka : 26K/4/2017

Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92
Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
proti úpadcovi

EXTEL INVEST s.r.o., Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 28.04.2017 o 08.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 26B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 11.04.2017

Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Andrea Pohančeníková

Okresný súd Košice I dňa 11.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008676
Spisová značka: 26K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
IČO: 47 251 336, právne zast.: Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., Nám. M. Benku 9-C1, 811
07 Bratislava proti dlžníkovi: EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: I&R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 11.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008677
Spisová značka: 31K/4/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: František Kendi, narodený:
15.12.1960, bytom: Hlavná 215/73, 076 83 Svätuše uznesením zo dňa 20.02.2017, č.k. 31K/4/2015-285 povolil vstup
do konkurzného konania navrhovateľovi: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom: Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO:
35 704 713 namiesto pôvodného veriteľa: VB LEASING SK, spol. s r.o., so sídlom: Košická 49, 821 08 Bratislava,
IČO: 31 378 528 v časti postúpenej pohľadávky vedenej na tunajšom súde pod č. 4
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 12.4.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Maščák,
K008678
Spisová značka: 31K/54/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Július Hudec, nar. 9.1.1939,
bytom 935 84 Tupá 204, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Ľubomíru Beňovú, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, 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 12.4.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K008679
Spisová značka: 27K/6/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Hrivňák, nar. 17.12.1966, bytom Nitra, Orechová č.
869/8, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Juraj Hrivňák, nar. 17.12.1966, bytom Nitra, Orechová č. 869/8,
takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e Mgr. Ing. Miroslava Zdychavského, so sídlom kancelárie: Nitra, Radlinského č. 5, za
predbežného správcu dlžníkovi: Juraj Hrivňák, nar. 17.12.1966, bytom Nitra, Orechová č. 869/8.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
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 ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 11.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K008680
Spisová značka: 32K/35/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Kollárová, nar.
22.4.1975, bytom A. Sládkoviča 2039/11, 934 01 Levice, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná
13, 949 01 Nitra, o prihláške predloženej správcom, takto
rozhodol
U r č u j e, že podanie veriteľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, doručené správcovi 10.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 1.336,49
eura sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 11.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008681
Spisová značka: 32K/32/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: “WIWALDI“ Trading s.r.o. ,, v konkurze“,
so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, o výmene správcu, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Martina Jacka, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008682
Spisová značka: 1K/39/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ivan Cuprák, nar. 18.01.1976,
trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71 Lipany, správcom ktorého je PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na popieranie
pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje správcovi lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008683
Spisová značka: 4K/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Gabčo, nar. 12.01.1949,
bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1,
066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Ing. Jozefa Sitka, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008684
Spisová značka: 2K/11/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Igor Jurašek, trvale bytom Záhradná 21,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Miroslav Jurašek - JUREX, s miestom
podnikania Jiráskova 6, 080 01 Prešov, IČO: 33 749 167, takto
rozhodol
v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 29.3.2017 a to tak že predloží súdu:
- písomnú výzvu veriteľa v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v dvoch rovnopisoch,
- listinu v zmysle § 12 ods. 2 ZKR v dvoch rovnopisoch,
- zaplatí na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vo výške 663,88 eura a predloží súdu dokladom osvedčujúci jeho zaplatenie.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/11/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 12.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008685
Spisová značka: 2K/11/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Blaško,
nar. 5.5.1981, bytom Hlavná 141/38, 059 38 Štrba, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom
kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Exekútorský úrad JUDr. Jozef Kapronczai, so sídlom Švermova 273,
Galanta, IČO: 42 133 882 doručené správcovi dňa 24.2.2017 sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008686
Spisová značka: 1K/11/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TOPFARM s.r.o., so sídlom Jarková 61, 075 01 Malý
Ruskov, IČO: 36 788 431, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAV-MI, spol. s r.o., Košice, so
sídlom Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 43 896 987, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TOPFARM s.r.o., so sídlom Jarková 61, 075 01 Malý
Ruskov, IČO: 36 788 431, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAV-MI, spol. s r.o., Košice, so
sídlom Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 43 896 987, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 240 TZ:
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.
Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2)
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a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, potrestá sa
odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.
Okresný súd Prešov dňa 12.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008687
Spisová značka: 1K/11/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/11/2017
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: TOPFARM s.r.o., so sídlom Jarková 61, 075 01 Malý Ruskov, IČO: 36 788 431
proti
dlžníkovi: STAV-MI, spol. s r.o., Košice, so sídlom Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 43 896 987
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 29.05.2017 o 11:45 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
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adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
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.
Okresný súd Prešov
V Prešove 12.04.2017
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

spisová značka: 1K/11/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: TOPFARM s.r.o., so sídlom Jarková 61, 075 01 Malý Ruskov, IČO: 36 788 431
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

sa

pojednávanie na deň 29.05.2017 o 11:45 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAV-MI, spol.
s r.o., Košice, so sídlom Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 43 896 987
a to
veriteľ č. 1: TOPFARM s.r.o., so sídlom Jarková 61, 075 01 Malý Ruskov, IČO: 36 788 431
veriteľ č. 2: Blažej Hrubovský, s miestom podnikania Karpatské Námestie 10/7770, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 30
688 639
veriteľ č. 3: Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si soVydáva
sebouMinisterstvo
toto predvolanie
a svoj občiansky preukaz!
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
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súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov dňa 12.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008688
Spisová značka: 40K/6/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO 46
987 037, zast. Mgr. Miroslav Vilím, advokát, so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO 46 987 037 takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Komanského
49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom, ako aj z majetku,
ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 11.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008689
Spisová značka: 40K/27/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marta Trníková, nar. 29.09.1959,
trvale bytom 958 03 Pažiť 103, uznesením č.k. 40K/27/2015-229 zo dňa 17.03.2017 povolil vstup obchodnej
spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 do konkurzného
konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. so sídlom Bajkalská
30, 829 48 Bratislava, IČO 31 335 004, a to v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 32 482,15 eura,
ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2, 3 a 4.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 12.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K008690
Spisová značka: 22K/9/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. arch. Ján Cimra, nar. 08.04.1951,
trvale bytom Nad tehelňou 6, 911 01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Ing. arch. Ján Cimra - ARKáDA, s
miestom podnikania Kniežaťa Pribinu 22, 911 01 Trenčín, IČO 11 771 259, ktorého správcom je JUDr. Matúš
Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1395, o návrhu správcu na
vyplatenie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Matúšovi
Košarovi, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1395, preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého
úpadcom
na účet tunajšieho
zaevidovaného
položkou
D19 123/2016.
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Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Matúšovi
Košarovi, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1395, preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 123/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 12.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008691
Spisová značka: 36K/21/2015

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Okresný súd Trnava v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CONEX tur, spol. s.r.o. (predtým HUTERA, spol. s.r.o.), so sídlom T.
Vansovej 225/3, 924 01 Galanta, IČO: 34 107 916, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 35807/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova
č. 11, 921 01 Piešťany, uznesením č.k. 36K/21/2015-268 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so
sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu pohľadávky v celkovej výške 3 591,22 eur, zapísanej v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 2.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008692
Spisová značka: 36K/38/2015

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ABC-Z invest, s.r.o., „v likvidácii“, so sídlom
Trojičné námestie 9, 918 42 Trnava, IČO: 31 406 998, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 22895/T, zastúpený likvidátorom Martinom Michalkom, narodeným 06.08.1994, bytom Lúčky
2581/3, Skalica, právne zastúpený: JUDr. Ing. Elenou Divko, PhD., Gorkého 1/A, 909 01 Skalica, správcom majetku
ktorého je INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, uznesením č.k.
36K/38/2015-191 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 1 932,05 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008693
Spisová značka: 36K/15/2015

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mariána Adamčíka, narodeného 12.9.1957,
bytom Veterná 3138/21, Sereď, zastúpený JUDr. Tiborom Sanákom, advokátom, Námestie SNP 2, 917 01 Trnava,
správcom majetku ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, uznesením
č.k. 36K/15/2015-300 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 47,43 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 10
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008694
Spisová značka: 36K/37/2015

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Malookočská 356/11, 930 28 Okoč, IČO: 44 646 097, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 23347/T, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11,
917 01 Trnava, uznesením č.k. 36K/37/2015-338 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so
sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 31 192 266,04 eur, zapísanej v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 6-10,12,14-26,29-60.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008695
Spisová značka: 36K/12/2016

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián Urban, narodený 07.10.1969,
podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban - METTYS, IČO: 32 837 267, s miestom podnikania 919 28
Bučany 382, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-10543,
správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa,, uznesením č.k.
36K/12/2016-180 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
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podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban - METTYS, IČO: 32 837 267, s miestom podnikania 919 28
Bučany 382, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-10543,
správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa,, uznesením č.k.
36K/12/2016-180 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 61 754,85 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 12/1
-12/10 a 13/1-13/97.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008696
Spisová značka: 36K/5/2016

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Drietomská, narodená 29.06.1971,
trvale bytom Gen. Goliána 6011/28, 917 01 Trnava (podnikajúca pod obchodným menom Jana Drietomská, s
miestom podnikania Školská 3, 917 01 Trnava, IČO: 30 971 934, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-7553), právne zas. Mgr. Ing. Mariánom Galbavým, Piešťanská 3,
Trnava, správcom majetku ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
uznesením č.k. 36K/5/2016-204 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917
65 Trnava) v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 34 633,39 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 6/1-6/28.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008697
Spisová značka: 36K/41/2015

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K - HOLZ spol. s.r.o., so sídlom 919 05 Trstín
540, IČO: 36 272 060, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17157/T,
správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, uznesením č.k.
36K/41/2015-196 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 101 582,25 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 83146.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 101 582,25 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 83146.
Obchodný vestník 76/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.04.2017
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008698
Spisová značka: 36K/13/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mozy Group, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917
01 Trnava, IČO: 45 987 386, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
35483/T, takto
rozhodol

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Mozy Group, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
45 987 386, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 35483/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K008699
Spisová značka: 36K/13/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mozy Group, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917
01 Trnava, IČO: 45 987 386, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
35483/T, takto
rozhodol

Súd v r a c i a navrhovateľovi - veriteľovi Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
preplatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 159,70 Eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je povinná po právoplatnosti tohto uznesenia vrátiť navrhovateľovi - veriteľovi preplatok
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 159,70 Eur zložený pod položkou reg. D19
27/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K008700
Spisová značka: 5K/19/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: E - M O N T, s.r.o., so sídlom:
Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 36395587, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: E - M O N T, s.r.o., so sídlom: Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok,
IČO: 36395587.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01
Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/19/2016. Doručením prihlášky do elektronickej
schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR ww.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí
tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29
ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V
konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina (§ 19 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 28.02.2017). Za deň
doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 11.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K008701
Spisová značka: 8K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RVZ TOMITRADE, Export-Import, s.r.o., so sídlom SNP
588, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31 602 681, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Stanislav Bíroš, so sídlom
kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: RVZ TOMITRADE, Export-Import, s.r.o., so sídlom SNP 588, 039 01 Turčianske Teplice,
IČO: 31 602 681, predbežného správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú
správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre
posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 12.4.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
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K008702
Spisová značka: 8K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Horvath, nar. 17.03.1979, bytom Gaštanová 3077/15,
010 07 Žilina, do 28.03.2017 podnikajúci pod obchodným menom Marek Horvath - H & M, s miestom podnikania
Gaštanová 3077/15, 010 01 Žilina, IČO: 37 095 463, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Horvath, nar. 17.03.1979, bytom Gaštanová 3077/15, 010 07
Žilina.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 8K/4/2017. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je
potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

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

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Žilina dňa 12.4.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K008703
Spisová značka: 36K/17/2015

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Okresný súd Trnava v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OD ASO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 15, Trnava 917 00, IČO: 36
257 621, zastúpeného likvidátorom Ing. Janou Frídelovou, nar. 26.12.1970, 919 29 Malženice 403, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 14506/T, správcom ktorého je Slovenská
správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, uznesením č.k.
36K/17/2015-243 zo dňa 16.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 1 040,00 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 5/1-2.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008704
Spisová značka: 36K/18/2015

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Okresný súd Trnava v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o., so sídlom Táborská 3211/2B, Veľký Meder 932 01,
IČO: 44 324 057, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 22478/T,
správcom ktorého je JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda, uznesením č.k. 36K/18/2015-251 zo dňa 15.03.2017, povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 10 441,89 eur, zapísanej v zozname pohľadávok
pod poradovým číslom D/57 - D/58.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
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K008705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Hortenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 2673/2, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Gabrišová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/1/2017 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Branislav Hortenský, nar.
23.09.1969, trvale bytom Blagoevova 2673/2,Bratislava, Slovenská republika, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I pod sp. zn.: 6OdK/1/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 071/2017
dňa 11.04.2017 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: Mgr. Petra Muroňová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. 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 popis. 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. 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 sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Mgr. Petra Muroňová, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy trustee of
bankrupt Branislav Hortenský, born 23.09.1969, domicile at Blagoevova 2673/2,Bratislava, Slovak republic. I am
obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No. 6OdK/1/2017, published in the
Government Journal No. 071/2017 on 11.04.2017 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
bankruptcy trustee to the address Mgr. Petra Muroňová, with residence at Zelená 2, 811 01 Bratislava, 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 have to lodge their claim
until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal. Creditors 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
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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. 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 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.
Mgr. Petra Muroňová, bankruptcy trustee

K008706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R & S SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 367 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/28/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA Z PRVEJ SCHÔDZE KONKURZNÝCH VERITEĽOV

Sp. zn. 8K/28/2016

Sp. zn. správcu 8K/28/2016 S63

Správca: JUDr. Jozefa Dudovičová, so sídlom Pernecká 37, 841 04 Bratislava, č. S 63

Zapisovateľ: JUDr. František Kurnota
V konkurznej veci úpadcu : R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31 367 208

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začiatok schôdze 13.04.2017 o 10:00 hod.

Miesto konania schôdze: Kancelária správcu na ulici Pernecká 37, 841 04 Bratislava

Na začiatku schôdze boli prítomní:
1.Za úpadcu: nikto
2.Správkyňa konkurznej podstaty: JUDr. Jozefa Dudovičová
3.Zapisovateľ: JUDr. František Kurnota
4.Veritelia:
·
·
·

FLANSCH-TECH Kft, Színesfém 25, Budapešť, Maďarsko, IČO: 35923130, s počtom hlasov: 162 498
M. I. SPORIT, s.r.o., Cabanova 42, Bratislava, IČO: 35697482, s počtom hlasov: 27 000
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, s počtom hlasov: 1 905

- vid príloha č.1 – Prezenčná listina

Program:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Rôzne, záver.

Ad. 1. PREZENTÁCIA VERITEĽOV A OTVORENIE SCHÔDZE
Správkyňa otvorila schôdzu konkurzných veriteľov v konkurznej veci úpadcu R&S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 367 208.

Skonštatovala, že schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná oznámením v Obchodnom vestníku zverejneným
dňa 03.03.2017, pod číslom OV 44/2017, s tam uvedeným programom.
Správkyňa ďalej poučila prítomných konkurzných veriteľov, že program schôdze konkurzných veriteľov je možné
meniť alebo dopĺňať, len ak sú na schôdzi veriteľov prítomní všetci veritelia, ktorí prihlásili svoju pohľadávku a všetci
aj prejavia s takouto zmenou súhlas (§ 35 ods.5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov –ďalej len „ZoKR“). Ak tomu tak nie je, schôdza konkurzných veriteľov môže
prerokovať aj iné body rokovania, avšak nemôže o nich hlasovať.
V zmysle § 35 ods. 1 schôdzi konkurzných veriteľov predsedá správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ďalej správkyňa skonštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú prítomní 3 veritelia, resp. ich zástupcovia, ktorí sa
preukázali riadnym splnomocnením a sú teda oprávnení veriteľov na schôdzi konkurzných veriteľov zastupovať.
Schôdza konkurzných veriteľov je v zmysle § 35 ods. 3 ZoKR uznášaniaschopná, keďže zákon vyžaduje, aby
bol prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Prítomný veritelia oprávnení na schôdzi konkurzných veriteľov hlasovať majú spolu 191 403 hlasov. V zmysle § 35
ods. 4 ZoKR právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze
veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má
veriteľ jeden hlas. Prípadné centové rozdiely správkyňa zaokrúhľovala matematicky, t. j. do 0,50 € nadol a nad resp.
vrátane 0,50 € nahor. V zmysle § 28 ods. 3 ZoKR na schôdzi veriteľov nemá právo hlasovať veriteľ, ktorý si prihlásil
pohľadávku po uplynutí základne prihlasovacej lehoty.

Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu alebo odvolanie
členov veriteľského výboru schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
nezabezpečených veriteľov.

Ad. 2. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCU A STAVE KONKURZNÉHO KONANIA
Správkyňa informovala prítomných veriteľov o priebehu a stave konkurzného konania:

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 08.12.2016, zverejneného v Obchodnom vestníku dňa
15.12.2016, v spojení s opravným uznesením zo dňa 19.12.2016, č. k.: 8K/28/2016 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31 367 208 a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Jozefa Dudovičová, so sídlom
kancelárie Pernecká 37, 841 04 Bratislava. Predmetným uznesením súd vyhlásil konkurz a zaviazal
správkyňu bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní,
o vyhlásení konkurzu. Správkyňa zisťovala takýchto veriteľov. Žiadny takýto veriteľ (okrem veriteľa, ktorý
podal návrh na vyhlásenie konkurzu) nebol zistený, napriek tomu správkyňa dňa 23.01.2017 uverejnila
v Obchodnom vestníku č. 15/2017 dvojjazyčný oznam o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka.
Dňa 19.01.2017 správkyňa založila na účely konkurzu účet v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK02 0900
0000 0051 2475 9839.
Dňa 23.01.2017 správkyňa uverejnila v Obchodnom vestníku č. 15/2017 oznam o tom, kde a kedy možno
nahliadať do spisu.
Dňa 09.02.2017 správkyňa písomne vyzvala úpadcu na poukázanie hotovosti z pokladne na účet, ktorý
zriadila pre účely konkurzu.
Dňa 09.02.2017 správkyňa konateľa úpadcu pred podaním žaloby vyzvala na úhradu jeho záväzku
vzniknutého so zmluvnej pokuty.
Dňa 09.02.2017 správkyňa úpadcu vyzvala na predloženie účtovníctva.
Dňa 14.02.2017 právna zástupkyňa konateľa úpadcu požiadala správkyňu o predĺženie lehoty na zaplatenie
zmluvnej pokuty do konca februára. Jej žiadosti som vyhovela s poučením, že po márnom uplynutí tejto
lehoty, bude podaná žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty proti konateľovi úpadcu.
Dňa 28.02.2017 oznámila správkyni právna zástupkyňa úpadcu a konateľa, že konateľ neuznáva nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty v prospech podstaty, a preto ju dobrovoľne neuhradí. Z toho dôvodu správkyňa
pripravila žalobu.
Dňa 28.02.2017 správkyňa zaslala do Obchodného vestníka na uverejnenie súpis majetku úpadcu.
Dňa 28.02.2017 správkyňa upovedomila úpadcu o práve namietnuť prihlásené pohľadávky v lehote určenej
pre veriteľov na popieranie pohľadávok.
Správkyňa priebežne komunikovala s právnou zástupkyňou konateľa úpadcu ohľadne povinnosti zaplatiť
zmluvnú pokutu, ktorú konateľ odmietal uhradiť.
Dňa 27.03.2017 správkyňa zabezpečila finančné prostriedky z pokladne úpadcu vo výške 4.930,56 Eur,
ktoré sú uložené na účte zriadeného pre účely konkurzu.
Dňa 27.03.2017 podal úpadca námietky proti prihlásenej pohľadávke veriteľa Flansch-tech kft.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňa 03.03.2017 uverejnila správkyňa v obchodnom vestníku č. 44/2017 oznam o zvolaní schôdze veriteľov,
súpis majetku a bankový účet, na ktorý mohli veritelia skladať kauciu.
Dňa 29.03.2017 správkyňa poprela pohľadávku pohľadávke veriteľa Flansch-tech kft. v časti istiny a v časti
úrokov z omeškania, a zaslala veriteľovi o tejto skutočnosti oznámenie.
Dňa 30.03.2017 správkyňa doručila súdu zoznam pohľadávok.
-Správkyňa oboznámila veriteľov s ustanovením § 46 ZoKR, podľa ktorého aj nesplatné pohľadávky
a záväzky úpadcu, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho
konkurzu, sa od vyhlásenia konkurzu až do jeho zrušenia považujú za splatné.
-Správkyňa ďalej informovala veriteľov o paušálnej odmene vo výške 2.300,- Eur, ktorá jej prináleží za
výkon funkcie v zmysle Vyhlášky č. 665/2005 § 12 ods. 1 a o doterajších nákladoch konkurzu, a to
v celkovej sume 229,27 Eur, ktoré pozostávajú z paušálnej náhrady nákladov za vedenie kancelárie
v zmysle Vyhlášky č. 665/2005 § 24b písm. d) vo výške 200,- Eur (100,- eur mesačne x dva mesiace –
marec, apríl 2017), z poštovného vo výške 12,75 Eur a z poplatkov za vedenie účtu vo výške 16,52 Eur.

Správkyňa vyzvala prítomných na vyjadrenie sa k predloženej správe o stave konkurzného konania a k paušálnej
odmene správcu a k nákladom.
Námietky neboli žiadne.

K bodu 2.: Návrh uznesenia:
Schôdza veriteľov správu o stave konkurzného konania berie na vedomie bez výhrad a súhlasí s výplatou
paušálnej odmeny správkyni vo výške 2.300,- Eur ako aj nákladov vo výške 229,27 Eur.

Za tento návrh hlasovali veritelia:
1.FLANSCH-TECH Kft, s počtom hlasov: 162 498
2.M. I. SPORIT, s.r.o., s počtom hlasov: 27 000
3.Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, s počtom hlasov: 1 905

Proti tomu návrhu hlasovali veritelia: nikto

Hlasovania sa zdržali: nikto

Za tento návrh hlasovali veritelia s celkovým počtom hlasov 191 403 z celkového počtu prítomných
nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať z celkového počtu hlasov 191 403, teda uznesenie
bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.

Návrh uznesenia k bodu 2. bol prijatý.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ad. 3. VOĽBA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Správkyňa poučila prítomných, že v zmysle § 37 ods.1 ZoKR má veriteľský výbor troch členov alebo piatich členov.
Prví členovia veriteľského výboru sa volia na prvej schôdzi veriteľov. Návrhy na prvých členov veriteľského výboru
predkladá správca - predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi
veriteľov hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým nie sú zvolení piati
členovia veriteľského výboru. Ak po skončení hlasovania sú zvolení len štyria členovia veriteľského výboru, štvrtý
zvolený člen veriteľského výboru sa nepovažuje za zvoleného a veriteľský výbor je len trojčlenný. Ak po skončení
hlasovania nie sú zvolení ani traja členovia veriteľského výboru, členmi veriteľského výboru sú tí traja veritelia, ktorí
získali najvyšší počet hlasov. Ak po skončení hlasovania nie sú zvolení ani títo veritelia, pôsobnosť veriteľského
výboru až do zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd. O voľbe prvých členov veriteľského výboru sa v tom
prípade hlasuje až na nasledujúcej schôdzi veriteľov.
Právo voliť a odvolávať členov veriteľského výboru vrátane práva byť zvolený do veriteľského výboru majú všetci
nezabezpečení veritelia, pričom nie je vylúčené, aby veriteľ hlasoval aj sám o sebe.

K bodu 3.: Návrhy uznesení:
Správkyňa navrhla, aby za prvého člena veriteľského výboru bol zvolený prítomný veriteľ s najvyšším
počtom hlasov, teda FLANSCH-TECH Kft.

Správkyňa navrhla, aby za druhého člena veriteľského výboru bol zvolený prítomný veriteľ s druhým
najvyšším počtom hlasov, teda M. I. SPORIT, s.r.o.

Správkyňa navrhla, aby za tretieho člena veriteľského výboru bol zvolený prítomný veriteľ s tretím najvyšším
počtom hlasov, teda Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava.

Za tieto návrhy hlasovali veritelia:
1.FLANSCH-TECH Kft, s počtom hlasov: 162 498
2.M. I. SPORIT, s.r.o., s počtom hlasov: 27 000
3.Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, s počtom hlasov: 1 905

Proti tomu návrhu hlasovali veritelia: nikto

Hlasovania sa zdržali: nikto

Za tieto návrhy hlasovali veritelia s celkovým počtom hlasov 191 403 z celkového počtu prítomných
nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať z celkového počtu hlasov 191 403, teda uznesenie
bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.

Návrh uznesenia k bodu 3. bol prijatý. Veriteľský výbor je trojčlenný a je tvorený všetkými veriteľmi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh uznesenia k bodu 3. bol prijatý. Veriteľský výbor je trojčlenný a je tvorený všetkými veriteľmi
úpadcu.

Ad. 4. ROZHODOVANIE O VÝMENE SPRÁVCU PODĽA § 36 ZoKR
Správkyňa poučila prítomných, že v zmysle § 36 ods.1 ZoKR do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí
rozhodovanie o výmene správcu.

V zmysle § 36 ods.2 ZoKR na rokovaní schôdze veriteľov o výmene správcu má prítomný veriteľ oprávnený na
schôdzi veriteľov hlasovať právo navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov, ktorý
vedie ministerstvo podľa osobitného predpisu, t.j. zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch. O návrhoch na nového
správcu schôdza veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového
správcu nie je schválený.
Podľa § 36 ods. 3 a 4 ZoKR ak sa schôdza veriteľov uznesie na výmene správcu, súd bezodkladne po doručení
zápisnice zo schôdze veriteľov jedným uznesením odvolá doterajšieho správcu a ustanoví do funkcie správcu
schváleného schôdzou veriteľov. Súd návrh schôdze veriteľov na výmenu správcu uznesením odmietne, ak
správcovi bráni vo výkone funkcie zákonná prekážka alebo neboli dôvody, aby schôdza veriteľov mohla o výmene
správcu hlasovať.

Správkyňa vyzvala veriteľa s najväčším počtom hlasov, t. j. FLANSCH-TECH Kft či má návrh na výmenu
správcu.

Veriteľ navrhol do funkcie správcu Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra zapísaného v zozname
správcov, ktorý vedie ministerstvo podľa osobitného predpisu, t.j. zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, pod číslom
S 1154.

Za tento návrh hlasovali veritelia:
1.FLANSCH-TECH Kft, s počtom hlasov: 162 498
2.M. I. SPORIT, s.r.o., s počtom hlasov: 27 000

Proti tomu návrhu hlasovali:
nikto

Hlasovania sa zdržali:
1.Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, s počtom hlasov: 1 905

Za tento návrh hlasovali veritelia s celkovým počtom hlasov 189 498 z celkového počtu prítomných
nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať z celkového počtu hlasov 191 403, teda uznesenie
bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 4.: Návrh uznesenia:
Schôdza veriteľov rozhodla o výmene správcu tak, že odvolala doterajšieho správcu JUDr. Jozefu Dudovičovú, so
sídlom Pernecká 37, 841 04 Bratislava, číslo správcu S63 a za nového správcu schôdza veriteľov zvolila správcu
Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra zapísaného v zozname správcov, ktorý vedie ministerstvo
podľa osobitného predpisu, t.j. zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, pod číslom S 1154, a to počtom hlasov 189 498
z celkového počtu hlasov 191 403.

Návrh uznesenia k bodu 4. bol prijatý.

Proti tomuto uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky.

Ad. 5.:

RÔZNE, ZÁVER

Správkyňa skonštatovala, že o priebehu tejto schôdze bude v zmysle § 35 ods. 6 vyhotovená zápisnica, ktorá bude
obsahovať zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze veriteľov, znenie uznesení prijatých schôdzou
veriteľov spolu s výsledkami hlasovania, námietky uplatnené proti týmto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so
zákonom a podpis predsedu schôdze.
Odpis zápisnice správkyňa doručí najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní prvej schôdze konkurzných
veriteľov konkurznému súdu. Správkyňa poučila prítomných veriteľov, že veritelia prihlásených pohľadávok môžu do
zápisnice alebo do jej odpisu v jej kancelárii nahliadnuť. Za úhradu vecných nákladov im bude vydaný i jej
podpísaný odpis.

Správkyňa na záver skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body programu schôdze konkurzných veriteľov,
poďakovala prítomným za účasť a ukončila jej rokovanie o 10:15 hod.

Po ukončení schôdze konkurzných veriteľov správkyňa konkurznej podstaty zvolala prvé zasadnutie veriteľského
výboru, a to na dnešný deň, t.j. 13.04.2017 o 10:20 hod., ktoré sa bude konať v mieste konania prvej schôdze
konkurzných veriteľov a pozvala naň prítomných členov veriteľského výboru.
Veritelia zobral tento termín na vedomie.
V Bratislave dňa 13.04.2017

JUDr. Jozefa Dudovičová

JUDr. František Kurnota

správkyňa konkurznej podstaty

zapisovateľ

Prílohy:
Prezenčná listina zo schôdze konkurzných veriteľov zo dňa 13.04.2017, spolu s plnými mocami
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K008707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R & S SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 367 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2016 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/28/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Sp. zn. 8K/28/2016

Sp. zn. správcu 8K/28/2016 S63

V konkurznej veci úpadcu: R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31 367 208

Začiatok zasadnutia: 13.04.2017 o 10:45 hod.

Miesto konania schôdze: kancelária správkyne na ulici Pernecká 37, 841 04 Bratislava

Na začiatku zasadnutia boli prítomní:

Správkyňa konkurznej podstaty: JUDr. Jozefa Dudovičová
Členovia veriteľského výboru:
-FLANSCH-TECH Kft, Színesfém 25, Budapešť, Maďarsko, IČO: 35923130,
-M. I. SPORIT, s.r.o., Cabanova 42, Bratislava, IČO: 35697482,
-Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava,

Program :
1.
2.
3.
4.

Ad. 1.:

Otvorenie
Správa o doterajšom priebehu konania
Voľba predsedu veriteľského výboru
Záver

OTVORENIE

Správkyňa privítala prítomných veriteľov a otvorila zasadnutie veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu R &
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Správkyňa privítala prítomných veriteľov a otvorila zasadnutie veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu R &
S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 367 208.

Poučenie správkyne konkurznej podstaty:
1.Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolala správkyňa konkurznej podstaty v zmysle § 38 ods. 1 ZKR, a to tak,
aby sa konalo do 15 dní od zvolenia veriteľského výboru. V rámci úspornosti a hospodárnosti sa správkyňa rozhodla
zasadnutie zvolať hneď po skončení schôdze konkurzných veriteľov.
2.Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom zasadnutí veriteľského výboru, ak si veriteľský výbor z dôležitých
dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho účasti.
3.O priebehu zasadnutia sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje zoznam prítomných, opis priebehu zasadnutia a znenia
prijatých uznesení. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda veriteľského výboru. Odpis zápisnice je povinný
najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia doručiť správcovi a súdu. Správca najneskôr v nasledujúci
pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Ad. 2.:

SPRÁVA O DOTERAJŠOM PRIEBEHU KONANIA

Správkyňa informovala veriteľský výbor o doterajšom priebehu konania a činnosti správkyne.
Veriteľský výbor zobral informáciu o stave konkurzného konania a prijatých uzneseniach na vedomie a konštatuje,
že doteraz nemá výhrady voči priebehu konkurzného konania a činnosti správkyne.

Ad. 3.: VOĽBA PREDSEDU VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Členovia veriteľského výboru navrhli zvoliť za predsedu veriteľského výboru veriteľa s najvyšším počtom hlasov FLANSCH-TECH Kft.

Za tento návrh hlasovali veritelia:
1.FLANSCH-TECH Kft
2.M. I. SPORIT, s.r.o.
3.Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava

Proti tomu návrhu hlasovali veritelia: nikto

Hlasovania sa zdržali: nikto
Návrh uznesenia bol prijatý a za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ FLANSCH-TECH Kft.

Ad. 4: ZÁVER
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Správkyňa na záver skonštatovala, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia.
Správkyňa konkurznej podstaty sa poďakovala prítomným veriteľom za ich prítomnosť a zasadnutie ukončila
o 10:25 hod.
V Bratislave dňa 13.04.2017

Predseda veriteľského výboru
FLANSCH-TECH Kft
zast. JUDr. Vladimír Janák,
splnomocnený advokát

K008708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Jozefko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1983
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/6/2017 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/6/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Martin Jozefko Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 19.08.1983 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 6K/6/2017 S 1433
k sp. zn.: 6K/6/2017

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom: Zelená 2, 811 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, trvale bytom Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava, podľa ust. § 34 a §
35 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 08.06 o 10:00 hod. (prezentácia od 09:30
hod.) na adrese: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, zasadačka, prízemie.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
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3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

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

V Bratislave, dňa 13.04.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

K008709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 42, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2015S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku :
č. 22 :
Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom môže byť mzda postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, zrazená zamestnávateľom New Yorker Slovakia, Cintorínska 7, Bratislava za mesiac
január 2017. Dôvod vykonania zápisu - § 72 ods. 2 ZKR. Súpisová hodnota 766,82 Eur.

K008710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: Peter Bartoník, nar. 8.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
14. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac marec 2017 v sume 298,82 €, súpisová hodnota 298,82 €
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K008711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Velčický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 588/64, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Daniel Velčický, nar. 02.05.1977, bytom Miletičova
588/64, 821 09 Bratislava I v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava pod sp.zn. 6K/14/2017
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok
až piatok v čase od 08:30-12:00 hod. a 12:30-15:00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska 10, 851 01
Bratislava (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne
na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 918 747 587 alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
pirsel@advokat-pirsel.eu.
Mgr. Marek Piršel, správca

K008712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Walter Barthelmes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 318/16, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/42/2016 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
súpis majetku všeobecnej podstaty bol doplnený o novú súpisovú zložku majetku v časti "Iné majetkové hodnoty":
3.

Peňažná
hotovosť

155,09 € 01.03.2017

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov 100% z nominálnej hodnoty sumy,
predbežného správcu
t.j. 155,09 €
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Pre prehľadnosť správca tiež uverejňuje aktuálny súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpis majetku všeobecnej podstaty vyhotovený v zmysle § 76 a § 77 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Súpis majetku všeobecnej podstaty k 13.04.2017
Iné majetkové hodnoty
Por. Iná
majetková
Výška
č.
hodnota
1.
2.
3.

Deň zapísania do
Dôvod zapísania do súpisu
súpisu

Peňažná hotovosť 1.500,- € 08.12.2016

Majetok úpadcu zistený správcom

Peňažná hotovosť 3.500,- € 01.03.2017

Majetok úpadcu zistený správcom

Peňažná hotovosť 155,09 € 22.03.2017

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota
100% z nominálnej hodnoty
sumy, t.j. 1.500,- €
100% z nominálnej hodnoty
sumy, t.j. 3.500,- €
100% z nominálnej hodnoty
sumy, t.j. 155,09 €

Správca v rámci svojej činnosti vykonávanej s odbornou starostlivosťou nezistil žiaden iný majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu.

JUDr. Peter Vrábel, správca

K008713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čajkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 72/2016 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K 72/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
02/54775346.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K008714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čajkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 72/2016 S405
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Okresný súd Bratislava I
4K 72/2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Róbert Čajkovič, nar.
04.09.1965, bytom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 4K/72/2016 zo dňa 29.3.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Róbert Čajkovič, born 04.09.1965, domiciled Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, (hereinafter only „the
Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava, No. 4K/72/2016 dated
29th March 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 05.04.2017.
The bankruptcy was declared on 05th April 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: JUDr. Eva
Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 4K/72/2016.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee, Stromová 13, 831 01
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 4K/72/2016.

V prihláške sa vždy uvedie 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;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

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 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.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register 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 registered in the Euro currency.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 ZKR).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. 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 nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded (§ 29, section 6,
7, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K008715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Hortenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 2673/2, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/1/2017 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Petra Muroňová, ako správca úpadcu Branislav Hortenský, bytom Blagoevova 2673/2, 851 04
Bratislava, narodený 23.09.1969, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. po dohodnutom termíne so správcom prostredníctvom e-mailu:
muronova@spravkyna.sk.
V Bratislave, dňa 13.04.2017
Mgr. Petra Muroňová správca

K008716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sanford s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 450 835
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
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Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu:

6R/4/2016

Spis. značka správcovského spisu:

6R/4/2016 S1590

Dlžník:

Sanford s.r.o.

Sídlo:

Vajanského nábrežie 5 / 0, 811 02 Bratislava

IČO:

47 450 835

Dátum a čas konania schôdze:

13.04.2017 o 11:30 hod.

Miesto konania schôdze:

priestory kancelárie správcu na Koceľova 17, 821 08 Bratislava

Správca: Advisors k.s.
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Čulík Pavel, Ing.; Vajnorská 802/15, 900 25 Chorvátsky Grob – veriteľ č. 2
2. WINDOW GLASS, s.r.o., Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda - veriteľ č.4
3. AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, 811 06 Bratislava - veriteľ č.1

Program schôdze:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
2. Predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11:30 hod. správca, ktorý privítal prítomných členov veriteľského
výboru. Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze e reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
K bodu programu č. 1 – Voľba predsedu veriteľského výboru:
Správca požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby navrhli spomedzi seba predsedu veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
WINDOW GLASS, s.r.o., Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda - veriteľ č.4

Po hlasovaní členov veriteľov sa konštatuje:
Hlasovalo za: 3 hlasy
Hlasovalo proti: 0 hlasov
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Zdržalo sa hlasovania: 0 hlas

K bodu programu č. 2 – predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu:
Predkladateľ plánu požiadal prítomných členov veriteľského výboru o predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu u 60 dní z dôvodu prieťahov v rokovaniach s nájomcom dlžníka.
Po hlasovaní členov veriteľov sa konštatuje:
Hlasovalo za: 3 hlasy
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlas

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
WINDOW GLASS, s.r.o., Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda - veriteľ č.4

Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženiu plánu o 60 dní.

Záver
V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 11:40 hod.
V Bratislave dňa 13.4.2017

................................................
Predseda VV
WINDOW GLASS, s.r.o.
V zast.
Ing. Marek Pariči

................................................
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Advisors k.s.
reštrukturalizačný správca
JUDr. Pavel Škoda
komplementár

K008717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Manda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3105/4, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/28/2016 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/28/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Ing. Ladislav Manda, nar. 06.04.1952, bytom Holíčska 3105/4, 851 01
Bratislava, občan SR, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15. februára 2017 týmto v zmysle
ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
1. nehnuteľnosť – nebytový priestor č. 904, 1. p., na Gessayovej 43 v Bratislave, vedený na LV č. 2810, pre
okres Bratislava V, obec BA - m. č. Petržalka, katastrálne územie Petržalka, podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 8972/624352, súpisová
hodnota 15.000 €
JUDr. Michal Mišík, správca

K008718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Walter Barthelmes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 318/16, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/42/2016 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu Walter Barthelmes, nar. 06.09.1961, bytom: Mierová 318/16, 821 05
Bratislava, št. príslušnosť: Spolková republika Nemecko, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 druhá veta
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje:
1. zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a možnosť do neho nahliadnuť v sídle správcu - v
pracovných dňoch - pondelok - piatok, v čase od 9:00 do 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.;
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

64

Obchodný vestník 76/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

2. zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov podľa § 101 ZKR. V zmysle ustanovenia
§ 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."
V Bratislave,13.04.2017
JUDr. Peter Vrábel, správca značka správcu : S1633

K008719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Púček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1032/43, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/45/2016 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vo veci konkurzu vedeného na OS BA I pod sp. zn. 6K/45/2016 správca dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o novú
súpisovú zložku majetku:
- mzda úpadcu za mesiac február 2017 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 551,67 €
- mzda úpadcu za mesiac marec 2017 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 684,63 .

K008720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Beder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/52/2014 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/52/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vo veci konkurzu vedeného na OS BA I pod sp. zn. 6K/52/2014 správca dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o novú
súpisovú zložku majetku:
- mzda úpadcu za mesiac marec 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,45 €
- mzda úpadcu za mesiac apríl 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,45 €
- mzda úpadcu za mesiac máj 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,45 €
- mzda úpadcu za mesiac jún 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,45 €
- mzda úpadcu za mesiac júl 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 83,96 €
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- mzda úpadcu za mesiac august 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 86,62 €
- mzda úpadcu za mesiac september 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,62 €
- mzda úpadcu za mesiac október 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,62 €
- mzda úpadcu za mesiac november 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,62 €
- mzda úpadcu za mesiac december 2016 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,62 €
- mzda úpadcu za mesiac január 2017 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,62 €
- mzda úpadcu za mesiac február 2017 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 83,96 €
- mzda úpadcu za mesiac marec 2017 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 84,62 €.

K008721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Horová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 6, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2014-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 24
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- plnenie doplnkovou dôchodkovou poisťovňou
Opis súpisovej zložky: plnenie doplnkovou dôchodkovou poisťovňou DDS Tatra banky, a.s. za obdobie od
18.11.2016 do 16.04.2017
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 104,81 EUR
Deň zápisu: 16.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:

Číslo súpisovej zložky: 25
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- zrážky zo mzdy
Opis súpisovej zložky: zrážky zo mzdy uskutočnené a vyplatené zamestnávateľom za obdobie od 18.11.2016 do
16.4.2017
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 1463,19 EUR
Deň zápisu: 16.4.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:

K008722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Duhaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2017 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Nikoleta Gallová LL.M., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca úpadcu – Peter Duhaj, nar. 27.05.1961,
bytom Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania
vedeného Okresný súdom Trnava pod č. k. 36K/9/2017, že je možné do správcovského spisu nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, v pracovných dňoch: pondelok až piatok počas úradných hodín
od 9:00-12:00 a od 13:00-16:00.
Termín nahliadania do správcovského spisu je treba nahlásiť vopred písomne správcovi na adresu: Hlavná ul. 45,
931 01 Šamorín, prostredníctvom e-mailu: office@dedakak.com alebo telefonicky na tel. č.: 0915 550 003. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia po preukázaní sa
výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom a plnou mocou.

V Šamoríne, dňa 13.04.2017

JUDr. Nikoleta Gallová LL.M.
správca

K008723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Duhaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2017 S1663
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/9/2017
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní týmto ako správca úpadcu
Peter Duhaj, nar. 27.05.1961, trvale bytom Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín, SR oznamujem, že bol na
majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 06.04.2017, sp. zn.: 36K/9/2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 73/2017 zo dňa 13.04.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovená JUDr.
Nikoleta Gallová LL.M., so sídlom Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, správca zapísaný v zozname správcov MS SR
pod č. S1663.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Peter Duhaj, date of birth 27.05.1961, with residance Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín, Slovak Republic, my
duty is to inform you, that District Court in Trnava, No. 36K/9/2017, promulgated in the Commercial bulletin No.
73/2017 dated 13.04.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Nikoleta
Gallová, with seat Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, trustee´s number S1663, as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1
ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the application
shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the
Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3
BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
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). 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).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Nikoleta Gallová LL.M.,
správca / trustee

K008724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dušan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/45/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/45/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hodnota
súpisovej
zložky

Por.č. Popis súpisovej zložky

1.

osobné motorové vozidla zn. AUDI A6, rok výroby 2005, EVČ: GA784DU,
diesel, 2 698 cm³ (2.7 l), 132 kW (180 PS), 6-st. manuálna prevodovka, čierna
metalíza, sedan / limuzína, 5 dverová, 2x originál kľúč, platná emisná aj
7 000 Eur
technická kontrola

Dátum a dôvod zapísania
Deň zapísania do súpisu : 27.3.2017,
dôvod
zapísania:
oznámenie
Okresného riaditeľstva PZ, dopravný
inšpektorát

Dátum vyhotovenia : 10.4.2017
Vyhotovil : JUDr. Viera Nováková, správca

K008725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šimiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku :
Por.č. Popis súpisovej zložky
15.
16.
17.

Hodnota
zložky

súpisovej

Zrážky zo mzdy a z dôchodku za mesiac
199,53 Eur
január 2017
Zrážky zo mzdy a z dôchodku za mesiac
296,40 Eur
február 2017
Zrážky zo mzdy a z dôchodku za mesiac
302,52 Eur
marec 2017

Dátum a dôvod zapísania
Deň zapísania: 10.2.2017,
prostriedkov na účet
Deň zapísania: 15.3.2017,
prostriedkov na účet
Deň zapísania: 10.4.2017,
prostriedkov na účet

dôvod: pripísanie

finančných

dôvod: pripísanie

finančných

dôvod: pripísanie

finančných

V Galante dňa 10.4.2017
JUDr. Viera Nováková, správca

K008726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Andrea Sochnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 947 098
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/25/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:

Hodnota
Dátum a dôvod zapísania
súpisovej zložky

Por.č. Popis súpisovej zložky
2.
3.
4.
5.

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciu podľa § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. za mesiac január 416,93 Eur
2017
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciu podľa § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. za mesiac február 189,52 Eur
2017
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciu podľa § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. za mesiac marec 203,63 Eur
2017
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
311,95 Eur
predbežného správcu

Deň: 15.2.2017, dôvod: zrážka vykonaná
zamestnávateľom a pripísanie sumy na účet
Deň: 15.3.2017, dôvod: zrážka vykonaná
zamestnávateľom a pripísanie sumy na účet
Deň: 10.4.2017, dôvod: zrážka vykonaná
zamestnávateľom a pripísanie sumy na účet
Deň: 13.4.2017, dôvod: žiadosť zaslaná na súd

Dátum vyhotovenia : 13.4.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhotovil : JUDr. Viera Nováková, správca

K008727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mozolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. A. Beňovského 394/75 C, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/46/2016 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/46/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej položky majetku:
1. Peňažná pohľadávka
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Zostatková suma: 663,88
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 663,88 EUR

K008728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309 / 43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Peňažná
pohľadávka

Spoluvlastnícky Deň
podiel
zapísania

Zrážka z miezd úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom
úpadcu, pripísaná na bankový účet úpadcu zriadený
1/1
správcom na účely konkurzu vo výške 413,73 EUR, od
JUDr. Jozefa Martišíka, súdneho exekútora

Súpisová
Dôvod zapísania hodnota
majetku v EUR

Majetok úpadcu
13.04.2017 podliehajúci
413,73 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 13.04.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SV Tech s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 653
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu: SV Tech s.r.o., so sídlom Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 653
(ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

MS5 s.r.o.

Sídlo:

Dvorany nad Nitrou 260, 956 11 Dvorany nad Nitrou

IČO:

47 153 024

Celková suma prihlásenej pohľadávky
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

5160,00 €
1
05.04.2017
Neuplatnené
24/M-1
10.04.2017

V Bratislave, dňa 10.04.2017

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K008730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PZ TRADE s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 38/38, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 310 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/49/2012 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/49/2012

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

73

Obchodný vestník 76/2017
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ján Súkeník, správca úpadcu PZ TRADE s.r.o. v konkurze so sídlom Mierové nám. 38/38 Trenčín, IČO:
36 310 191 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 29K/49/2012 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22 Trenčín v celkovej sume 60,00 EUR.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K008731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO:
36 327
123
__________________________________________________________________________
Miesto
konania:
Sociálna
Dátum konania: 12.4.2017

poisťovňa,

ul.

29.

Augusta

8-

10,

Bratislava

Zoznam prítomných :
1) predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s
3) člen VV: TB TRADE a.s , Bánovce nad Bebravou
4) člen VV: MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA
Program:
1) Otvorenie
2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie podniku úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská
Bystrica IČO: 36 327 123 v zmysle žiadosti správcu zo dňa 21.3.2017.
3) záver
K bodu 1) Otvorenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 4 členovia.
K bodu 2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie podniku úpadcu LUXOR a.s. Považská Bystrica v II. kole
.
V zmysle ust. § 84 ZKR správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi
záväzný pokyn, požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu, ako postupovať pred tým, ako urobí prvý právny úkon
v tejto veci .
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
V súvislosti s uvedeným dňa 21.3.2017 požiadal správca VV o uloženie záväzného pokynu s návrhom správcu č.
2, ktorým žiada oprávnený orgán k uloženiu pokynu na speňaženie podniku - majetok úpadcu zverejnený v OV č.
192/2016,240/2016,248/2016 a 46/2017.
Hlasovanie bude za uloženie pokynu správcovi konkurzu na speňaženie podniku úpadcu LUXOR a.s. Považská
Bystrica v zmysle žiadostí správcu zo dňa 21.3.2017
verejným ponukovým konaním za podmienok uvedených v žiadosti a doplnení žiadosti s tým, že :
·
·
·
·
·

najnižšia ponuka musí predstavovať 70 % súpisovej hodnoty teda sumu najmenej 466 900 EUR,
znaleckého posudku vypracovaného pre účely konkurzného konania,
ponukové konanie bude zverejnené okrem OV aj na portály realít, resp. www.bazos.sk a pod.,
otváranie obálok pri ponukovom konaní prebehne elektronickou formou, zachovaná zostane možnosť
odmietnuť primerane nízku alebo pochybnú ponuku ako alternatívne ostáva zachovaná možnosť dražby,
správca v deň skončenia lehoty otvorí obálky, ktoré v ten deň pošle elektronicky predsedovi VV, ktorý ich
zašle ďalším členom,
po vyhlásení členov VV bude vyhlásená víťazná ponuka, resp. budú odmietnuté všetky predložené
ponuky.

Sociálna poisťovňa ako predseda VV predkladá členom VV návrh na uznesenia o ktorom dáva hlasovať v zmysle §
38 ods. 3 ZKR.
Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 327 123
udeľujú záväzný pokyn správcovi konkurzu na speňaženie podniku - úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01
Považská Bystrica IČO: 36 327 123 zverejnenom v OV č. 192/2016,240/2016,248/2016, v zmysle žiadosti správcu
zo dňa 21.3.2017 verejným ponukovým konaním za podmienok uvedených v žiadosti s tým, že :
·
·
·
·
·

najnižšia ponuka musí predstavovať 70 % súpisovej hodnoty teda sumu najmenej 466 900 EUR,
znaleckého posudku vypracovaného pre účely konkurzného konania,
ponukové konanie bude zverejnené okrem OV aj na portály realít, resp. www.bazos.sk a pod.,
otváranie obálok pri ponukovom konaní prebehne elektronickou formou, zachovaná zostane možnosť
odmietnuť primerane nízku alebo pochybnú ponuku ako alternatívne ostáva zachovaná možnosť dražby,
správca v deň skončenia lehoty otvorí obálky, ktoré v ten deň pošle elektronicky predsedovi VV, ktorý ich
zašle ďalším členom,
po vyhlásení členov VV bude vyhlásená víťazná ponuka, resp. budú odmietnuté všetky predložené ponuky.

Za:3 členovia
Zdržal sa: 0
Proti: 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehlasoval : 1 člen
Členovia VV schválili uznesenie č. 1
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
Predseda VV zaviazal správcu , aby

zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
zastúpená JUDr. Helena Nagyová

K008732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. v
konkurze, sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626, vyhlasuje ponukové konanie na
podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o postúpení práva súťaženia a registračného práva (ďalej len „Zmluva o
postúpení práv“).
Podmienky ponukového konania: Predmetom Zmluvy o postúpení práv je odplatný prevod práva súťaženia a
registračného práva.
Súpisová zložka majetku:
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: Právo súťaženia klubu v príslušnej úrovni súťaže organizovanej SFZ a jeho členmi
Súpisová hodnota: 1.000,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: Registračné právo klubu k registrovaným hráčom v klube
Súpisová hodnota: 2.500,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet Zmluvy o postúpení práv je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 71/2017 dňa 11.04.2017, v kapitole
Konkurzy a reštrukturalizácie.
Zábezpeka: nevyžaduje sa
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 38K/42/2015 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie
návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 10 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí
obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a
adresu elektronickej pošty,
b) vymedzenie predmetu Zmluvy o postúpení práv (t.j. iných majetkových hodnôt),
c) navrhovanú odplatu za postúpenie práv v eurách,
d) dátum a podpis navrhovateľa.
Prílohami návrhu sú:
a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do
ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako šesť mesiacov, a
b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu, ktorá nesmie
byť nižšia ako je súčet súpisových hodnôt iných majetkových hodnôt, ktoré sú predmetom postúpenia.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku
Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Zmluvu o postúpení práv v lehote určenej ním v oznámení o
prijatí vybraného návrhu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miestom uzavretia Zmluvy o postúpení práv je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín.
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo
telefonicky na č. +421 (0) 905 984 742.

K008733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Gibasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 16/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/26/2015 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/26/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo
súpisovej
zložky:
4
Druh
súpisovej
zložky:
Iná
majetková
hodnota
Opis súpisovej zložky: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia
alebo
exekúciou
za
mesiac
10/2015
03/2017
vo
výške
400,04
€
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu:
1/1
Súpisová
hodnota
majetku:
400,04
€
Deň
zápisu:
10.4.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu: Číslo
súpisovej
Druh
súpisovej
zložky:
Iná
Opis
súpisovej
zložky:
Podiel
z
vyporiadania
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová
hodnota
majetku:
Deň
zápisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm
Dôvod sporného zápisu: -

zložky:
majetková
BSM
vo
výške
úpadcu:
586,00
a)

ZKR

–majetok

5
hodnota
586,00
€
1/1
€
10.4.2017
patriaci úpadcovi

Číslo
súpisovej
zložky:
Druh
súpisovej
zložky:
Iná
majetková
Opis súpisovej zložky: plnenie zo zrušenej poistnej zmluvy Allianz SP vo
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu:
Súpisová
hodnota
majetku:
413,23
Deň
zápisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm a) ZKR –majetok
Dôvod sporného zápisu: -

6
hodnota
výške 413,23 €
1/1
€
10.4.2017
patriaci úpadcovi

Číslo
súpisovej
zložky:
Druh
súpisovej
zložky:
Iná
majetková
Opis súpisovej zložky: plnenie zo zrušenej poistnej zmluvy Allianz SP vo
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu:
Súpisová
hodnota
majetku:
408,79
Deň
zápisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm a) ZKR –majetok
Dôvod sporného zápisu: -

7
hodnota
výške 408,79 €
1/1
€
10.4.2017
patriaci úpadcovi

Číslo
Druh
súpisovej
Opis
súpisovej
Spoluvlastnícky

súpisovej
zložky:
zložky:
kreditný
podiel

Iná
úrok

zložky:
majetková
vo
výške
úpadcu:

8
hodnota
4,16
€
1/1
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Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová
hodnota
majetku:
Deň
zápisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm
Dôvod sporného zápisu: -

Deň vydania: 20.04.2017

úpadcu:
4,16
a)

ZKR

–majetok

1/1
€
10.4.2017
patriaci úpadcovi

V
Pov.
Bystrici,
dňa
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca úpadcu (0905 530 973, dusan@divko.sk)

10.4.2017.

K008734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Gibasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 16/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/26/2015 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/26/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh rozvrhu konečného výťažku v konkurznej veci úpadcu Erika Gibasová, nar. 14.7.1976
1.1

Všeobecne o priebehu konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín 40K/26/2015-51 zo dňa 9.7.2015, zverejneným v OV č. 134/2015, dňa
15.7.2015 pod K015878 bol vyhlásený konkurz na majetok Erika Gibasová, nar. 14.7.1976, bydliskom Lúčna
16/4, 971 01 Prievidza, občianka SR a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA so
sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, zn. správcu S1227.
V súlade s § 73 a násl. ZKR správca spísal zistený majetok všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku. V konkurznej veci boli prihlásené len nezabezpečené pohľadávky.
V súlade s § 96 ods. 2 a § 97 ods. 1 ZKR bolo dňa 19.1.2017 v OV č. 13/2017 zverejnené Oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote, t.j. do 30
dní od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate v súlade
s § 96 ods. 3 a 4 ZKR.
1. 2

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
1.3

Speňažovanie konkurznej podstaty

K speňažovaniu konkurznej podstaty nedošlo, nakoľko túto tvoria len peňažné prostriedky získané od úpadcu,
z nespotrebovaného preddavku, zo zrážok zo mzdy úpadcu v zmysle zákona, plnenie zo zrušených poistných zmlúv
a podielu v zmysle vyporiadania BSM.
1.4

Výťažok konkurznej podstaty

Správca konštatuje, že konkurzná podstata je tvorená len peňažnými prostriedkami predstavujúcimi všeobecnú
podstatu a to:

číslo

Dátum

Výťažok konkurznej podstaty

Suma

1

05.08.2015

Peňažná hotovosť vložená úpadcom:

1 660,00 €
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2

31.08.2015

kreditný úrok

0,01 €

3

31.08.2015

odpustenie popletku

4,00 €

4

10.09.2015

zrážky zo mzdy 08/2015

5

30.09.2015

kreditný úrok

6

09.10.2015

zrážky zo mzdy 09/2015

7

30.10.2015

kreditný úrok

8

10.11.2015

zrážky zo mzdy 10/2015

9

30.11.2015

kreditný úrok

10

10.12.2015

zrážky zo mzdy 11/2015

11

31.12.2015

kreditný úrok

12

08.01.2016

zrážky zo mzdy 12/2015

13

29.01.2016

kreditný úrok

0,01 €

14

10.02.2016

zrážky zo mzdy 01/2016

4,64 €

15

29.02.2016

kreditný úrok

0,01 €

16

09.03.2016

podiel z vyporiadania BSM

17

10.03.2016

zrážky zo mzdy 02/2016

11,10 €

18

31.03.2016

kreditný úrok

0,01 €

19

08.04.2016

zrážky zo mzdy 03/2016

20

29.04.2016

kreditný úrok

0,02 €

21

10.05.2016

zrážky zo mzdy 04/2016

9,17 €

22

31.05.2016

kreditný úrok

0,02 €

23

10.06.2016

zrážky zo mzdy 05/2016

24

30.06.2016

kreditný úrok

0,02 €

25

08.07.2016

zrážky zo mzdy 06/2016

8,89 €

26

29.07.2016

kreditný úrok

0,02 €

27

10.08.2016

zrážky zo mzdy 07/2016

25,71 €

28

09.09.2016

zrážky zo mzdy 08/2016

20,01 €

29

10.10.2016

zrážky zo mzdy 09/2016

25,33 €

30

08.11.2016

Allianz SP plnenie zo zruš. Poistky

31

11.11.2016

zrážky zo mzdy 10/2016

32

25.11.2016

Allianz SP plnenie zo zruš. Poistky

33

09.12.2016

zrážky zo mzdy 11/2016

34

10.01.2017

zrážky zo mzdy 12/2016

28,12 €

35

10.03.2017

zrážky zo mzdy 02/2017

19,28 €

36

10.04.2017

zrážky zo mzdy 03/2017

24,14 €

vyplatený nespotrebovaný preddavok

663,88 €

Spolu

4.249,53 €

37

2.1

71,33 €
0,01 €
42,10 €
0,01 €
38,35 €
0,01 €
61,17 €
0,01 €
39,89 €

586,00 €

23,15 €

14,84 €

413,23 €
15,40 €
408,79 €
30,85 €

Rozvrhová časť konečného výťažku

Týmto vám správca úpadcu predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej
podstaty úpadcu pre veriteľov vyhotovený podľa § 101 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ZKR).
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Príjmy zo všeobecnej podstaty:

Príjmy zo speňaženia všeobecnej podstaty: 4.249,53 €
SPOLU 4.249,53 €

2.3

Náklady – pohľadávky proti všeobecnej podstate

V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate
·
·
·
·
·

·

Odmena SKP do prvej schôdze veriteľov: 756,83 €
Poštovné poplatky: 6,65 €
Poplatky za služby (kancel. potreby, kopírovanie, parkovné, cestovné) : 23,63 €
Bankové poplatky (19 x 6,00+4,00) 118 €
Odmena správcu v zmysle § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z., pripadá správcovi odmena "za speňaženie
peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením odmena 1% z výťažku". (Výťažkom na účely
určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej
súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad
ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej podstaty
okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona)). (4249,53 - 663,88 – 756,83 – 6,65 – 23,63 118) = 2680,54 x 0,01 = 26,80 €.
Súdny poplatok 8,50 €.

SPOLU pohľadávky proti podstate vo výške 940,41 €.
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 3 309,12 €

3.

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom

Príjem zo speňaženia

4 249,53 €

Pohľadávky proti podstate

940,41 €

Suma k rozvrhu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

3 309,12 €

Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem zo všeobecnej podstaty, t.j. celkový výťažok
predstavuje sumu 4.249,53 €, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate v celkovej výške 940,41 €
predstavuje sumu 3.309,12 €, pričom táto suma bude percentuálnym pomerom rozpočítaná medzi
nezabezpečených veriteľov nasledovne:

číslo veriteľ

IČO

Prihlásená suma

Pomer

Suma určená na uspokojenie

1

BECONT INVESTMENT, s.r.o.

36432105

9 937,92 €

42,87%

1 418,77 €

2

MESTO PRIEVIDZA

318442

268,26 €

1,16%

38,31 €

3

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

35724803

8 879,25 €

38,31%

1 267,63 €

4

Všeobecná zdravotná poisťovňa

35937874

924,35 €

3,99%

131,96 €

5

GENERAL FACTORING, a.s.

35838825

127,07 €

0,55%

18,14 €

6

CEE COLLECT FUND 1 LTD

HE308237

3 042,18 €

13,12%

434,31 €

Suma prihlásených pohľadávok spolu

23 179,03 €

100,00%

3 309,12 €

Suma výťažku určená k uspokojeniu veriteľov

3 309,12 €

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

81

Obchodný vestník 76/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

Poučenie správcu:
V súlade s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení predkladám návrh
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľov
15-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť od zverejnenia v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote
môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Mgr. Dušan
Divko, MBA, Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.
0905530973 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu
uplatnil odôvodnené námietky. V prípade chyby v písaní, výpočtoch alebo získaní dodatočného plnenia, po
schválení konečného rozvrhu zástupcom veriteľov, si správca vyhradzuje právo opravy súm rozvrhu na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov, ktoré správca vyhotoví pomerným výpočtom v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a to aj bez ďalšej publikácie opravy v Obchodnom vestníku.
Správca zároveň týmto vyzýva veriteľov, aby oznámili poštou na adresu kancelárie, prípadne elektronicky na
dusan@divko.sk svoje zúčtovacie údaje – čísla bankových účtov vo formáte IBAN a variabilný symbol, na ktoré sa v
súlade so schváleným konečným rozvrhom výťažku poukážu príslušné sumy výťažkov.
V Považskej Bystrici, dňa 13.4.2017
JUDr. Mgr. Dušan Divko. MBA (mobil: 0905 530 973, e-mail: dusan@divko.sk)
Správca úpadcu

K008735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kondlla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2017 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca úpadcu Marián Kondlla, nar. 08.07.1971, trvale bytom Hurbanova 130/11, 916
01 Stará Turá, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), prvú schôdzu veriteľov na deň 05.06.2017 o 10.00 hod. Schôdza
veriteľov sa uskutoční v mieste sídla správcu, v Považskej Bystrici, Centrum 27/32 (budova Finančného centra), na
druhom poschodí, v zasadacej miestnosti č. 209.
Program schôdze :
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu, stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods.1 ZKR
5. Záver
Veritelia – fyzické osoby sú povinní preukázať sa pri prezentácii dokladom totožnosti a veritelia – právnické osoby aj
aktuálnym výpisom z obchodného registra, nie starším ako jeden mesiac. Zástupcovia veriteľov sú povinní
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aktuálnym výpisom z obchodného registra, nie starším ako jeden mesiac. Zástupcovia veriteľov sú povinní
preukázať svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať veriteľa na schôdzi veriteľov písomným poverením alebo
plnomocenstvom. Prezentácia veriteľov začína o 9.45 hod.
V Považskej Bystrici, 13.04.2017
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K008736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 936 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., so sídlom Komenského č. 74, 936 01 Štúrovo, IČO:
35 958 511, č.k.: 27K/2/2016, v súlade s doplnením uloženého záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa
Ministerstvo hospodárstva SR zo dňa 20.03.2017, s doplnením záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa
Privatbanka, a.s. zo dňa 29.03.2017 a so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 29.03.2017, vyhlasuje v
zmysle § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dolný Ohaj a hnuteľných vecí, kde tieto sa speňažujú ako podnik.
Majetok úpadcu bol zapísaný do oddelenej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
98/2016 zo dňa 23.05.2016:
NEHNUTEĽNOSTI
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 2570, obec Dolný Ohaj, k.ú. Dolný Ohaj, okres
Nové Zámky ako
·
·
·
·
·

Parcela registra „C“ číslo 364/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2
Parcela registra „C“ číslo 364/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2
Parcela registra „C“ číslo 364/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2
Parcela registra „C“ číslo 364/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2
Parcela registra „C“ číslo 364/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 396 m2

Súpisová hodnota predstavuje sumu 9 693,75 EUR.

nehnuteľnosti (stavby) vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 2570, obec Dolný Ohaj, k.ú. Dolný Ohaj,
okres Nové Zámky ako
·
·
·
·

Škrobáreň postavená na parcele registra „C“ číslo 364/33
Kotolňa postavená na parcele registra „C“ číslo 364/18
Výpalkové hospodárstvo postavené na parcele registra „C“ číslo 364/32
Liehovar postavený na parcele registra „C“ číslo 364/34
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Súpisová hodnota predstavuje sumu 155 562,95 EUR.

HNUTEĽNÉ VECI
súbor hnuteľných vecí
·

Skladovací systém inv. číslo: 130 118, r.v.: 2014

Súpisová hodnota predstavuje sumu 188 900 EUR.

súbor hnuteľných vecí
·
·
·
·
·

Oceľová nádrž 15m3,
Oceľová nádrž 15m3,
Oceľová nádrž 15m3,
Oceľová nádrž 15m3,
Oceľová nádrž 15m3,

inv. číslo: D636/1, r.v.: 2015
inv. číslo: D636/2, r.v.: 2015
inv. číslo: D636/3, r.v.: 2015
inv. číslo: D636/4, r.v.: 2015
inv. číslo: D636/5, r.v.: 2015

Súpisová hodnota predstavuje sumu 327 000 EUR.

Kúpna cena za predaj podniku je pre III. kolo verejného ponukového konania stanovená na 65 % súpisovej hodnoty
majetku. Celková súpisová hodnota predmetného majetku bola stanovená na sumu: 442 751,86 EUR
Podmienky III. kola verejného ponukového konania:
1. Návrhy sa podávajú osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ladislav Barát, Školská 3,
949 01 Nitra, v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz
Dunajškrob Starch, a.s. – neotvárať“ do 23.05.2017 do 15.00 hod.. Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie
otvorené nebude správca prihliadať.
2. Obálka musí obsahovať:
· Označenie, že sa jedná o ponuku na odkúpenie podniku úpadcu v rámci II. kola verejného ponukového
konania,
· Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
· Doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu
z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu,
· Doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu.
3.Účastník verejného ponukového konania je povinný zložiť na bankový účet, č.ú.: SK42 1100 0000 0029 4602
5742 vedený v Tatrabanke a.s. pobočka Nitra pod variabilným symbolom 2722016 kauciu vo výške 20% z hodnoty
ponuky záujemcu a túto skutočnosť preukázať už v návrhu. Predmetná úhrada sa považuje za kauciu. Kaucia sa
považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni určenom na
doručovanie ponúk t.j. 23.05.2017 do 15.00 hod. Kauciu nie je možné zložiť iným spôsobom než ako je uvedené
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doručovanie ponúk t.j. 23.05.2017 do 15.00 hod. Kauciu nie je možné zložiť iným spôsobom než ako je uvedené
vyššie.
4.Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou, kaucie zložené k ostatným návrhom tohto
účastníka prepadnú v prospech konkurznej podstaty.
5.Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kaucie na účet správcu
v stanovenej lehote. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov
má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr. V prípade
neprimeranosti ponuky má správca právo odmietnuť všetky ponuky.
6.Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom konkurznej
podstaty na tel.č.: 037/6512745, email: akbarat@bog.sk.
7.Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 24.05.2017 o 09.00 hod.. Otváranie
obálok s ponukami záujemcov vykoná správca. O otváraní obálok spíše správca zápisnicu.
8.Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvárania obálok. Správca zároveň vyzve víťaza verejného
ponukového konania k uzatvoreniu Zmluvy o predaji podniku. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako
úspešný v ponukovom konaní bude kaucia započítaná na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uzatvoriť so
správcom Zmluvu o predaji podniku a najneskôr ku dňu jej podpisu uhradiť zvyšok kúpnej ceny; úplná úhrada
kúpnej ceny je podmienkou nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu speňažovania. Zmluva musí byť
uzatvorená najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy správcu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku.
9.V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom
alebo odplatu neuhradí v termíne podľa pokynov správcu, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu,
ktorého ponuka bola tiež vyhodnotená ako primeraná. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný
odmietne uzavrieť so správcom zmluvu o predaji, resp. neuhradí zvyšok kúpnej ceny prepadá kaucia v prospech
konkurznej podstaty.
10.Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú kauciu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní neboli úspešní. Účastníkov konania, ktorých ponuka by bola vyhodnotená ako
primeraná správca súčasne upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúknutej ceny
v prípade,
ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom
správcom. Ustanovenia ohľadom prepadnutia kaucie budú platiť primerane aj pre účastníka následne vyzvaného
správcom.
11.Vyhodnotenie III. kola verejného ponukového konania správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku
bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania.
v Nitre dňa 13.04.2017

JUDr. Ladislav Barát
správca
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K008737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Hencz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 315, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/17/2016 S1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Zuzana Szabóová, správca úpadcu Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, 946 31 Chotín,
v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre
nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu a taktiež v Registri úpadcov,
pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor (zástupca veriteľov) a každý
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.

V Nových Zámkoch dňa 13.04.2017
JUDr. Zuzana Szabóová

K008738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Chochula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blesovce 46, 956 01 Blesovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2016 S1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Zuzana Szabóová, správca úpadcu Marek Chochula, nar. 15.12.1983, bytom Blesovce 46, 956 01
Blesovce, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre
nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu pre zástupcu veriteľov a
veriteľov pohľadávok proti podstate.
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V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor (zástupca veriteľov) a každý
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.

V Nových Zámkoch dňa 13.04.2017
JUDr. Zuzana Szabóová

K008739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michlo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 122, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/78/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 22,76 €

V Nitre, dňa 13.04.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K008740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tomašovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 5, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1958
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/20/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/20/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Michal
Tomašovský, nar. 29.05.1958, bytom Perecká 5, 934 05 Levice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie SNP
14, 811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Bratislave, dňa 13.04.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K008741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Štefanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2016 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Juraj Štefanovič, nar.: 21.09.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10
Tvrdošovce, zvoláva v zmysle §34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, prvú schôdzu veriteľov:
Dátum konania: 29.05.2017
Miesto konania: Školská 3, Nitra (kancelária správcu)
Začiatok schôdze veriteľov:

09:30 hod. – prezentácia veriteľov
10:00 hod. – začiatok schôdze

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. rozhodovanie podľa ustanovenia §36 zák. č. 7/2005 Z.z.
4. voľba zástupcu veriteľov
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5. rôzne

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra
a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa pokiaľ tieto
už nie sú súčasťou podaných prihlášok a doklad totožnosti.
v Nitre dňa 13.04.2017

JUDr. Ladislav Barát
správca

K008742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Štefanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2016 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Juraj Štefanovič, nar. 21.09.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10
Tvrdošovce, v zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR je vedený v Tatra banke, a.s., č.ú.:
2925840107/1100, IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107, BIC (SWIFT): TATRSKBX. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky (t.j. do 11.05.2017), pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
v Nitre dňa 13.04.2017

JUDr. Ladislav Barát
správca

K008743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB-Story, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žikava 156, 951 92 Žikava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 090
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2012 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/71/2012

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

Deň vydania: 20.04.2017

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku (stručne): rozsudok 10Cb/285/2006-67 zo dňa 14.3.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5.378,16 EUR
Celková suma: 5.378,16 EUR
Mena:EUR
Dlžník: Beata Michalčíková, IČO: 41531264

Levice, dňa 12.4.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K008744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Petrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1001/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2007 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2007
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu: Ing. Vladimír Petrák,
Republiky 1001/17, 010 01 Žilina, nar.
18.11.1955, podľa ustanovenia §101 ods.1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje Konečný
rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov a zároveň veriteľom stanovuje 20
dňovú lehotu na jeho schválenie, od
zverejnenia návrhu Konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku.
Ing. Vladimír Petrák, Republiky 1001/17, Žilina,
1K/1/2007 S619
Konečný
veriteľov

rozvrh

suma na
veritelia:

uspokojenie

veriteľ:

nezabezpečených
nezabezpečení

8 288,01
pohľ. prihlásená

popretá

zistená/uznaná zistená/uznaná %
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Konkurzy a reštrukturalizácie
suma
Sk

č.

suma Sk

suma Sk

1

1 023,00

1 023,00

1 023,00

1 023,00

Deň vydania: 20.04.2017
uspokojeni
e

suma €

Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151
700
spolu:
Daňový úrad Žilina

1

4 690,00

4 690,00

Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 00 634 816

2

9 896,00

9 896,00

14 586,00

14 586,00

spolu:
Československá obchodná banka, a.s.

1

854,10

854,10

Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140

2

39 730,46

39 730,46

40 584,56

40 584,56

32 873,50

32 873,50

32 873,50

32 873,50

33,96

0,26%

21,28

484,17

3,66%

303,43

1 347,16

10,19%

844,28

1 091,20

8,25%

683,86

0,00

0,00%

0,00

2 654,73

20,07%

1 663,75

624,91

4,73%

391,64

0,00

0,00%

0,00

301,47

2,28%

188,93

pôvodný veriteľ:
ISTROBANKA, a.s., Laurinská 1, Bratislava,
spolu:
KP print, s.r.o.

1

Kuzmányho 8, Žilina, IČO: 36 423 475
pôvodný veriteľ:
KRUPA print, s.r.o., Hollého 70, Žilina,
spolu:
Ľubomír Janúšek

1

200 000,00

200
000,00

0,00

200 000,00

200
000,00

0,00

Jána Vojtaššáka 3148, Žilina
spolu:
Sberbank Slovensko, a.s.

1

60 557,63

60 557,63

Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123

2

19 418,90

19 418,90

pôvodný veriteľ:

3

3 089,68

3 089,68

83 066,21

3 089,68 79 976,53

18 826,00

18 826,00

18 826,00

18 826,00

Ľudová banka, a.s., Vysoká 9, Bratislava
spolu:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

1

Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
spolu:
Slovenská dopravná spoločnosť, s.r.o.

1

209 700,00

209
700,00

0,00

209 700,00

209
700,00

0,00

Jána Vojtaššáka 3148, Žilina, IČO: 36 392
804
spolu:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

1

9 082,00

9 082,00

9 082,00

9 082,00

14 424,00

14 424,00

Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815
256
spolu:
Slovenská konsolidačná a.s.

1

Cintornínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
2
005

9 829,00

pôvodný veriteľ:

3

10,50

10,50

4

531,00

531,00

Sociálna poisťovňa, Bratislava, ul. 29.augusta

143,50

9 685,50
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Sociálna poisťovňa, Bratislava, ul. 29.augusta
4
8-10,

531,00

spolu:

24 794,50

143,50

24 651,00

487,00

487,00

0,00

487,00

487,00

0,00

Sociálna poisťovňa pobočka Trnava

1

Deň vydania: 20.04.2017

531,00
818,26

6,19%

512,81

0,00

0,00%

0,00

5 463,24

41,31%

3 423,86

0,00

0,00%

0,00

45,74

0,35%

28,67

32,96

0,25%

20,66

204,85

ul. 29.augusta 8-10, Bratislava,
spolu:
SLSP, a.s.

1

92 881,60

92 881,60

Tomášiková 48, Bratislava, IČO: 00 151 653

2

71 703,90

71 703,90

164 585,50

164 585,50

spolu:
Štefan Kleis, Tomáša Ružičku 3, Žilina

1

spolu:
Union poisťovňa a.s.

1

200 500,00

200
500,00

späťvzatie
prih.

200 500,00

200
500,00

0,00

1 378,00

1 378,00

1 378,00

1 378,00

46,00

46,00

Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937
2
874

350,00

350,00

3

350,00

350,00

4

247,00

247,00

993,00

993,00

Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 31 322 051
spolu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

1

spolu:
Slovenská konsolidačná, a.s.

4

103,00

103,00

Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005

5

350,00

350,00

6

350,00

350,00

pôvodný veriteľ:

7

350,00

350,00

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

8

966,00

966,00

Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937
9
874

966,00

966,00

10

966,00

966,00

11

966,00

966,00

12

966,00

966,00

13

966,00

966,00

14

966,00

966,00

15

966,00

966,00

16

966,00

966,00

spolu:

9 847,00

9 847,00

326,86

2,47%

celkom zistené pohľadávky:

1
012 613
326,27
920,18

398 406,09

13 224,66

100,00% 8 288,01

K008745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MERKANTIL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 104 992
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru úpadcu MERKANTIL s.r.o. v konkurze, so sídlom: M.R.
Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992
Číslo konania: 6K/3/2015 S1731
Dátum konania: 06.04.2017
Miesto konania: písomné hlasovanie
Začiatok zasadnutia: 18:00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu Správcovi vo veci speňažovania hnuteľnej veci zapísanej do oddelenej
podstaty spoločnosti SIMPLEX Business, s.r.o. zo dňa 17.03.2017
3. Hlasovanie o návrhoch predsedu veriteľského výboru na úpravu záväzného pokynu Správcovi vo veci
speňažovania hnuteľnej veci zapísanej do oddelenej podstaty spoločnosti SIMPLEX Business, s.r.o. zo dňa
17.03.2017
4. Záver
K bodu 1 – Otvorenie
V súlade s ustanovením §38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru IGEPA - IGAZ – PAPIER, spol. s.r.o. v
zast. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., za spoločnosť koná JUDr. Matúš Košara konštatoval, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní piati z piatich jeho členov.
Správca úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 (ďalej len
„úpadca“) LawService Recovery, k.s. (ďalej len „správca“) zaslal predsedovi veriteľského výboru Žiadosť o udelenie
záväzného pokynu zo dňa 17.03.2017 na speňaženie hnuteľnej veci zapísanej do oddelenej podstaty spoločnosti
SIMPLEX Business, s.r.o. pod poradovým číslom v súpise majetku č. 3.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 2 ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny
jeho členov a v súlade s § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a
odvolávaní členov veriteľského výboru.
K bodu 2 – Hlasovanie o udelení záväzného pokynu Správcovi vo veci speňažovania hnuteľnej veci
zapísanej do oddelenej podstaty spoločnosti SIMPLEX Business, s.r.o. zo dňa 17.03.2017
Na schválenie bolo predložené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.04.2017

„Veriteľský výbor ako člen príslušného orgánu podľa § 82 ods. 2 písm. b) ZKR v konkurze vyhlásenom na majetok
úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 v súlade s § 83 ods. 1
písm. b) ZKR ukladá správcovi LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, IČO: 47 817 003, zapísaným v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
záväzný pokyn ako postupovať pri speňažovaní nasledovného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu SIMPLEX
Business, s.r.o. tak, ako bol predchádzajúcim správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 96/2015 zo dňa
22.05.2015 (K011372):
Číslo položky

3

Popis

osemjednotkový akcidenčný rotačný ofsetový stroj HEILDELBERG WEB 16

Počet ks

1

Výrobné číslo

402101

Rok výroby

2007

Stav opotrebovanosti

použitý

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Súpisová hodnota v EUR

1/1
30.000,- EUR

(ďalej len „Hnuteľná vec“)
a to tak, že správca Hnuteľnú vec speňaží spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje verejné
ponukové konanie na jej odplatný predaj najmä za nasledovných podmienok, pričom ostatné podmienky doplní
správca podľa vlastného uváženia:
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30
% zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec.
Ponuka záujemcu musí obsahovať písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk
záujemcov akceptuje), že záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená
ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote určenej správcom v
oznámení o konaní verejného ponukového konania so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v tejto lehote
neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo
výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou
zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom emailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
lsrecovery@lawservice.sk.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a
požiada ho o udelenie súhlasu na predaj víťazom ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je
najvyššia ponúkaná kúpna cena za Hnuteľnú vec. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že
tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového
konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.“
Výsledok hlasovania:
ZA: 4
PROTI: 1
ZDRŽAL: 0
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Uznesenie: prijaté
K bodu 3 – Hlasovanie o o návrhoch predsedu veriteľského výboru na úpravu záväzného pokynu Správcovi
vo veci speňažovania hnuteľnej veci zapísanej do oddelenej podstaty spoločnosti SIMPLEX Business, s.r.o.
zo dňa 17.03.2017
Na schválenie bolo predložené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor ako člen príslušného orgánu podľa § 82 ods. 2 písm. b) ZKR v konkurze vyhlásenom na majetok
úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 v súlade s § 83 ods. 1
písm. b) ZKR ukladá správcovi LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, IČO: 47 817 003, zapísaným v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
záväzný pokyn ako postupovať pri speňažovaní nasledovného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu SIMPLEX
Business, s.r.o. tak, ako bol predchádzajúcim správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 96/2015 zo dňa
22.05.2015 (K011372):
Číslo položky

3

Popis

osemjednotkový akcidenčný rotačný ofsetový stroj HEILDELBERG WEB 16

Počet ks

1

Výrobné číslo

402101

Rok výroby

2007

Stav opotrebovanosti

použitý

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Súpisová hodnota v EUR

1/1
30.000,- EUR

(ďalej len „Hnuteľná vec“)
a to tak, že správca Hnuteľnú vec speňaží spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje verejné
ponukové konanie na jej odplatný predaj najmä za nasledovných podmienok
1. Oznámenie o konaní verejného ponukového konania bude správcom zverejnené i vhodným bezplatným
spôsobom na internete, aby sa zabezpečila čo možno najširšia účasť záujemcov (napr. na www.bazos.sk,
www.bazar.sk a iné )
2. Otváranie súťažných obalov sa uskutoční za účasti toho člena veriteľského výboru, ktorý o svoju na otváraní
obálok požiada správcu. Otváranie súťažných obalov je potom možné len za účasti takéhoto člena veriteľského
výboru.
3. Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle záujemcom správca elektronicky – emailom, ak o to záujemcovia
požiadajú
4. Na zabezpečenie finančného krytia v rámci podmienok ponukového konania vyžadovať doklad preukazujúci
finančné krytie ( napr. potvrdenie banky o disponibilnom zostatku na účte, vinkulácia, zmluva o pôžičke, príp. iný
osvedčujúci doklad) pričom výška zábezpeky bude v súťažných podmienkach definovaná ako „minimálne vo výške
.....% ponúkanej ceny“, nie ako presné vyjadrenie
pričom ostatné podmienky doplní správca podľa vlastného uváženia.
Výsledok hlasovania:
ZA: 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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PROTI: 4
ZDRŽAL: 0
Uznesenie: neprijaté
K bodu 4 – Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Žilina.
Predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Za veriteľský výbor IGEPA – IGAZ – PAPIER, spol. s r.o.
v zastúpení Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., za spoločnosť koná JUDr. Matúš Košara
Č.k.: 6K/3/2015 S 1162
Prezenčná listina
zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka: dlžníka MERKANTIL s.r.o. v konkurze, so sídlom: M.R. Štefánika
32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 konaného dňa 06.04.2017
P.č. Veriteľ
1.
2.
3.
4.

5.

Adresa

Podpis
Hlasované
Antalis, s.r.o. na základe plnej moci JUDr. Chalková
Mlynské Nivy 73, Bratislava
30.03.2017
Hlasované
ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11, Bratislava
06.04.2017
Europapier Slovensko, s.r.o. na základe plnej moci Mgr. Oľga
Hlasované
Panónska cesta 40, Bratislava
Beláňová
29.03.2017
Akerlundinkatu
11B, Tampere, Hlasované
UPM Sales Oyj na základe plnej moci Mgr. Oľga Beláňová
Fínsko
29.03.2017
IGEPA – IGAZ – PAPIER, spol. s.r.o. na základe plnej moci JUDr.
Železničná 714, Trenčín
Košara

Hlasované
27.03.2017

písomne

dňa

písomne

dňa

písomne

dňa

písomne

dňa

písomne

dňa

V Trenčíne, 06.04.2017

K008746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radko Kravčuk "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K21/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K21/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing.
Radko Kravčuk „v konkurze“ nar. 15. 10. 1966, bytom Ružomberok, 034 01 Ružomberok (podnikajúci do 30. 11.
2009 pod obchodným menom Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01
Ružomberok, IČO: 40401430), oznamuje v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 11. 04. 2017 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 11. 04. 2017 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok
poradové číslo 1 v celkovej sume 1 280,38 Eur veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. , IČO: 35 942 436, so
sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 10/D1-7.
Správca oznamujem konkurzným veriteľom, že v súlade s ust. § 32 ods. 3) a ods. 8) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu na
predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku a súčasne ak v tej istej lehote zaplatí kauciu 350,- Eur za popretie každej pohľadávky uplatnenej
samostatnou prihláškou na bankový účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN
SK9609000000005112624611, BIC: GIBASKBX, číslo účtu 5112624611/0900 variabilný symbol: číslo pohľadávky
podľa zoznamu pohľadávok.
V Martine dňa 13. 04. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K008747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohut Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Radoslav Kohut, nar.:
29.06.1975, trvale bytom Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného
orgánu I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do
všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 171/2015 dňa 07.09.2015 (K019613).
Číslo položky

Popis

Počet ks

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v EUR

1.

Tlačiareň Konica

1

1/1

70,- EUR

2.

Tlačiareň EPSON

1

1/1

70,- EUR

3.

Osobný PC – Desktop

1

1/1

100,- EUR

4.

Monitor LCD 17´

1

1/1

70,- EUR

5.

Rozkladacia pohovka textilná

1

1/1

70,- EUR

6.

Kreslo otočné

1

1/1

30,- EUR

7.

Stôl drevený

1

1/1

30,- EUR

(ďalej len „Hnuteľné veci“).
Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný
záujemca je povinný v lehote do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť demontáž,
nakládku a odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia nachádzajúceho sa v Oščadnici. Bližšie informácie, ako
aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – RADOSLAV KOHUT- HNUTEĽNÉ VECI - NEOTVÁRAŤ“. Lehota
na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
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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pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK98 0900 0000 0050 7594 4316, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške - 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí
byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú
fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3.

čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,

4.

čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,

5.

označenie Hnuteľných vecí,

6.
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom
ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote 10 dní od oznámenia správcu o tejto
skutočnosti spolu s výzvou na uzatvorenie kúpnej zmluvy túto so správcom neuzavrie alebo najneskôr do
momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy nedoplatí zábezpeku (preddavok) na celú kúpnu cenu, čím poruší
podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky
do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk, ktorá za uvedených podmienok bude správcom
započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady
ani zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to
záujemcovia požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk,
7.

návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR,

8.

doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,

9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10.

číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,

11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením
jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná
kúpna cena. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ktorá ponuka, ktorého záujemcu bude víťazná. Správca je oprávnený
odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí
kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.
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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kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.
Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti
kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní
od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou
ponukou záujemcu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K008748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frantšek Gromovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2016 s1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac február 2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 57,14 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 12.04.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty
Poznámka: S poukazom na skutočnosť, že zo strany zamestnávateľa úpadcu boli zo mzdy úpadcu za mesiac
február 2017 neopodstatnene vykonané zrážky, správca vyzval príjemcu zrazených finančných prostriedkov,
spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., na ich vrátenie na účet správy podstaty, pričom tieto následne boli vrátené.
Liptovský Mikuláš
Mgr. Marianna Líšková, správca

K008749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašica Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2065 / 21, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2016 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2016

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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1K/18/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Jašica, nar. 30.08.1992, bytom Oravská Poruba 61,
správca oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 06.04.2017 doručená prihláška
pohľadávky veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, so sídlom Einsteinova 25, 85101 Bratislava
v celkovej výške 16.213,94 EUR. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Žiline, dňa 13.04,2017
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová

K008750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Haluška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 1999/3, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 18K/1/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18K/1/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Číslo dražby: D2/2016
Označenie dražobníka: JUDr. Marek Olekšák, IČO: 42 181 232, sídlo: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina,
Slovenská republika, zápis: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1472
Dátum vykonania dražby: 13.04.2017
Miesto konania dražby: v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ľudmily Chodelkovej, so sídlom Ul . 1. Mája č. 5,
010 01 Žilina
Čas konania dražby: 08:00 hod.
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom – Byt č. 28, na 6. poschodí, vo
vchode č. 3, obytného domu s. č. 1999, postavený na parc. č. 14058 nachádzajúci sa v k. ú. Ružomberok,
okres Ružomberok, zapísaný na LV č. 12358 v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Byt č. 28, na 6. poschodí, vo vchode č. 3, obytného domu s. č. 1999, postavený na parc. č. 14058, na ul.
Smreková v Ružomberku, vrátane spoluvlastníckeho podielu vo výške 734/30806-ín na:
a) spoločných častiach a zariadeniach bytového domu,
b) zastavanom pozemku obytným domom par. č. 14058 o výmere 416 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria,
nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Ružomberok
katastrálne územie: Ružomberok
okres: Ružomberok
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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zapísané na LV č. 12358
druh stavby: 9 – obytný dom
vo vlastníctve: Ján Haluška, nar. 16.07.1986, bytom Smreková 1999/3, 034 01 Ružomberok, v spoluvlastníckom
podiele 1/1.
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
POPIS OBYTNÉHO DOMU súp. č. 1999 na parc. KN-C č.14058 k. ú. Ružomberok:
Umiestnenie stavby: Dom je postavený na sídlisku Klačno, ulici Smrekovej č.3 v Ružomberku.
Dispozičné riešenie: Dom má dvanásť nadzemných podlaží (prízemie a jedenásť poschodí). Na 1. podlaží
(prízemie) sa nachádzajú spoločné priestory: pivnice bytov pre byty na 1. poschodí, práčovňa a komunikačné
priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty a pivnice k bytom. Dom má dva vchody, v ktorom je 57
bytových jednotiek.
Spoločné časti domu:
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy domu sú pilótové a základové pásy z prostého betónu.
Zvislé nosné konštrukcie - prefabrikovaná železobetónová stenová sústava.
Vodorovné konštrukcie - stropy tvoria prefabrikované železobetónové dosky, schodiská sú železobetónové
prefabrikované dvojramenné s terazzovým povrchom.
Strecha domu - plochá jednoplášťová s krytinou z asfaltových izolačných pásov.
Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech (výmena okolo r. 2010).
Úpravy povrchov - fasády sú upravené kontaktným zatepľovacím systémom, vnútorné omietky hladké.
Zateplenie sa realizovalo v roku 1993, v roku 2018 sa plánuje jeho oprava.
Výplne otvorov – okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Okná na lodžiach sú posuvné s
jednosklom v hliníkových rámoch. Dvere v suteréne sú prevažne hladké v oceľových zárubniach. Vstupné
dvere v schodiskových traktoch sú oceľové v oceľových zárubniach, pôvodné.
Podlahy - v suteréne je podlaha z keramickej dlažby. Na chodbách pri bytoch a na podestách schodiska sú
pôvodné podlahy z linolea.

Spoločné zariadenia:
·
·
·
·
·
·
·

rozvod plynu je z oceľových rúr, meranie je samostatné pre každý byt .
elektroinštalácia - centrálny rozvod je z medených vodičov. Rozvodné skrine s meraním sú umiestnené na
chodbách pri bytoch.
centrálny rozvod vody je vyhotovený z oceľových rúr pre studenú aj teplú vodu v technickej šachte pod
domom, ostatné spoločné rozvody vody v šachtách sú z plastových trubiek REHAU, centrálne meranie je
umiestnené v suterénnych priestoroch, podružné merania sú v šachtách prístupných zo záchodov bytov.
kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) sú vyhotovené z liatinového a azbestového potrubia s napojením
na mestskú kanalizáciu (miesto napojenia nebolo zistené),
vykurovanie - ústredné teplovodné s diaľkovou dodávkou tepla, stúpacie rozvody sú z oceľových rúr.
slaboprúdové rozvody - rozvody telefónu, spoločnej televíznej antény, káblovej televízie a domáceho
vrátnika.
výťahy – 2, osobný a nákladný, modernizácia strojovne v roku 2012, osobný výťah modernizovaný v roku
2016, nákladný výťah sa modernizuje postupne v roku 2017 až 2018 (konštrukcia kabíny sa nevymieňa).

POPIS BYTU č. 28 na 6.p. obytného domu súp. č. 1999, vchod č. 3
Byt sa nachádza v krajnej sekcii domu na 7. nadzemnom podlaží (6. poschodí) na sídlisku Kľačno, ulici Smrekovej
č.3 v Ružomberku. Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pivnice umiestnenej v
podzemnom podlaží (6. poschodí).
Byt je v pôvodnom stave.
Technické riešenie:
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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podlahy v izbách, v kuchyni, na chodbe, kúpeľni, záchode a komore je PVC.
okná a dvere na lodžiu sú pôvodné dvojité drevené,
vnútorné dvere do izieb pôvodné drevené dyhované v oceľových zárubniach, dvere na bytovom jadre sú
pôvodné umakartové, vchodové dvere pôvodné drevené dyhované,
vykurovanie bytu je ústredné teplovodné, radiátory plechové doskové s osadenými meračmi spotreby tepla
a termoregulačnými ventilmi,
rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,
rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie sú pákové,
vnútorné povrchy - hladké omietky stien, v chodbe a kuchyni fasádne škrabané omietky, v kúpeľni a
záchode plastové tapety, keramický obklad steny pri kuchynskej linke,
vybavenie kúpeľne - smaltovaná vaňa, umývadlo,
vybavenie záchodu - WC misa combi,
vybavenie kuchyne - pôvodná kuchynská linka bez vstavaných spotrebičov, s plynovým sporákom a rúrou.
bytové jadro - pôvodné typové umakartové.

PODLAHOVÁ PLOCHA Názov miestnosti a výpočet
Chodba: 2,24*3,45+3,45*1,11+1,9*0,84
Kúpelňa: 1,76*1,78
WC: 1,0*1,14
Kuchyňa: 3,45*2,94
Izba: 3,45*3,43
Izba: 3,45*3,48
Izba: 5,90*3,45
Výmera bytu bez pivnice
Pivnica: 2,15*0,83
Vypočítaná podlahová plocha

Podlahová plocha [m2]
13,15
3,13
1,14
10,14
11,83
12,01
20,36
71,76
1,78
73,54

SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU parc. Kn-c č.14058 prislúchajúci ku bytu č.28 na 7.np. Obytného
domu súp.č. 1999, vchod č. 3
Ide o pozemok zastavaný obytným domom súp. č. 1999, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 12358 v k.ú.
Ružomberok. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, prístupný je z ulice Smrekovej. Ide o obytnú
lokalitu mesta, v ktorej je dobrá dostupnosť priamo do centra mesta. Najbližšia zastávka MHD sa nachádza na ulici
Klačno, pešia dostupnosť do centra je ulicami Klačno alebo Dušana Makovického. V mieste sú dostupné rozvody
kompletnej technickej infraštruktúry mesta (vodovod, kanalizácia, elektrina, zemný plyn, vykurovanie,
telekomunikačné rozvody).
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
LV č. 12358
Časť C: ŤARCHY:
Byt 28/6, vchod 3; - Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov za neplnenie preddavkov do
fondu prevádzky, údržby, opráv a platby za poskytované služby; - Z 2913/04;
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava (IČO 31 318 916) na byt č. 28, č.
vchodu 3, 6.p., v obytnom dome s.č. 1999 na pozemku C KN parc. č. 14058 a spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 734/30806 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku C KN parc. č. 14058; V 996/2014; Vklad povolený dňa 01.07.2014.
Odhad ceny predmetu dražby:
Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.: 39.500,- EUR
znalecký posudok č.: 92/2016 zo dňa 30.10.2016

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

102

Obchodný vestník 76/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

vypracoval: Ing. Marek Taška, znalec v odbore stavebníctvo
Výška ceny dosiahnutá vydražením: 37.300 EUR
Najnižšie podanie: bolo urobené

K008751
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako reštrukturalizačný správca BVD s.r.o., so
sídlom Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 785 361 (ďalej len „dlžník“), oznamujem
nasledovné:
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as a restructuring trustee
of the debtor BVD s r.o., residing Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, ID No.: 46 785 361
(hereinafter only “the Debtor“), I notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol Okresný súd
Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 2R/3/2017, uznesením 2R/3/2017 zo dňa 21.02.2017 o začatí
reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 41/2017
dňa 28.02.2017, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 01.03.2017.
In the case of the petitioner – Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court
Banská Bystrica in the proceedings held under file no 2R/3/2017, by the resolution of 21th February 2017, decided
on the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak
Republic no. 41/2017 on 28th February 2017, so the restructuring proceedings are considered to be commenced on
1st March 2017.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 29.03.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka. Uznesenie o povolení
reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 68/2017 dňa 06.04.2017, pričom reštrukturalizácia
dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 07.04.2017. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia dlžníka.
The District Court Banská Bystrica by the resolution of 29th March 2017 has permitted the restructuring process of
the Debtor. The aforementioned resolution was published in the Commercial Bulletin no. 68/2017 on 6th April 2017,
while the restructuring of the Debtor is considered to be permitted from the 7th April 2017. The restructuring process
of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adrese: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) are the creditors of the Debtor required to lodge their claims against the Debtor in one original within the
deadline of 30 days from the permission of restructuring process to the trustee (address): Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k
dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom odkaze:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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 uplatňuje svoje pohľadávky aj veriteľ pohľadávky, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Taktiež veriteľ zabezpečenej
pohľadávky v samostatnej prihláške uvedie druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečenia spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. 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.
The application must always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor and
the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of the claim
divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation; the application
must be dated and signed by the creditor. The creditor of the claim whose creation depends on fulfillment of a
certain condition registers his claim likewise, while the condition on which the claim is dependent, must be stated in
the application. Similarly, the creditor of the secured claim must state the type, order and legal cause of the creation
of a security along with stating the property by which it is secured and the amount up to which it is secured in the
separate application. The claim is being applied in the EUR. Documents proving the data stated in the application
must be enclosed to the application. The creditor who is an accounting entity must state in the application whether
the claim is recorded in its accounts.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný v
prihláške uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
If a creditor does not have a residence, a registered office or a branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state a representative that has residence or registered office in the territory of the Slovak
Republic for service of documents in the application.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications that do not meet the statutory requirements, are not signed or dated or that are not delivered to
trustee within the deadline shall not be taken into account. Unregistered security right shall expire after the deadline
for lodging claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only by replacing of the original application by a new application to the
trustee and only within the deadline for lodging claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených zásad,
považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t. j. do
01.03.2017.
According to the BRA among claims that should be lodged in a restructuring process by an application under the
abovementioned principles belong all monetary claims against the Debtor that has arisen by the date of initiation of
restructuring proceedings, i.e. by the date 1st March 2017.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the section 120 subsection 1 of the BRA, unless this Act provides otherwise, only creditors that
registered their claims by the way provided by the BRA have the right to exercise their rights during the restructuring
proceedings. If these claims in restructuring process are not applied properly and on time by lodging the application,
proceedings. If these claims in restructuring process are not applied properly and on time by lodging the application,
the right to enforce these claims against the Debtor expires in case of confirmation of the restructuring plan by the
court.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí
riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
According to the section 155 of the BRA, the right of creditors who hadn’t lodged their claims properly and on time to
enforce their claims against the Debtor expires, as well as the security rights relating to the property of the Debtor
that hadn’t been registered properly and on time by publishing the esolution on confirmation of the plan in the
Commercial Bulletin; the same principle is applied to the contingent claims which should have been applied by
lodging an application.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Banskej Bystrici, dňa 10.04.2017
In Banská Bystrica, on 10th April 2017
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., reštrukturalizačný správca
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., restructuring trustee

K008752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Božena Tomíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 221, 96252 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Miloš Levrinc
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty úpadcu Božena Tomíková, nar. 25.08.1949 bytom: 221, 962 52 Cerovo, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4K/5/2017, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu: IBAN:SK14 1100 0000 0029
3818 9907, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
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správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K008753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Spišiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 208/30, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.11.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
ADVO INSOLVENCY, k.s., IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, správca konkurznej podstaty úpadcu: Lukáš
Spišiak, nar. 4.11.1989,bytom Hlavná ulica 208/30, 976 37 Hrochoť, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu na adresu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14.00
hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na e-mail: bogdani@insolvency.sk
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ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K008754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Vývlek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1984
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
ADVO INSOLVENCY, k.s., IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan
Vývlek, nar. 3.11.1984, bytom B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu na adresu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14.00
hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na e-mail: bogdani@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K008755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4R 7/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 7/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
ADVO INSOLVENCY, k.s., IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, správca dlžníka MG Logistic s.r.o., so sídlom
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ADVO INSOLVENCY, k.s., IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, správca dlžníka MG Logistic s.r.o., so sídlom
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 431 621, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie
správcu na adresu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na e-mail: bogdani@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K008756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anastázia Palúchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1956
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
ADVO INSOLVENCY, k.s., IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Anastázia Palúchová, nar. 30.1.1956, bytom Družstevná 2, 976 11 Selce, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k
zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14.00
hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na e-mail: bogdani@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca
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K008757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELITECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 553 701
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
ADVO INSOLVENCY, k.s., IČO: 46 772 910, značka správcu S1604, správca konkurznej podstaty úpadcu:
ELITECH, s.r.o., so sídlom M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 553 701, týmto oznamuje veriteľom, že
došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14.00
hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na e-mail: bogdani@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K008758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO PRIECHOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechod 282, 976 11 Priechod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 623 211
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2R/12/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/12/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla správcu
ADVO INSOLVENCY, k.s., IČO: 46 772 910, značka správcu S1604,dozorný správca spoločnosti AGRO
PRIECHOD, s.r.o., Priechod č. 282, 976 11 Priechod, IČO: 36 623 211 týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu na adresu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, počas stránkových
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nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na e-mail: bogdani@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K008759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Guman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 794/27, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2017 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu:
Anton Guman, nar. 27.03.1990, bytom Štúrova 794/27, 968 01 Nová Baňa oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: office@tkak.sk
JUDr. Tomáš Kohút, správca

K008760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Guman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 794/27, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2017 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Anton Guman, nar. 27.
03.1990, bytom Štúrova 794/27, 968 01 Nová Baňa. (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 05.04.2017, sp. zn. 4K/10/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.04.2017. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Kohút, správca, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zvolen, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého
28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania 4K/10/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28
ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si
takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie
právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata
v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti
podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých
má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na
tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§
30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na
veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Anton Guman, nar. 27. 03.1990, bytom Štúrova 794/27, 968 01 Nová Baňa, (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
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"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
4K/10/2017 dated on 5th of April 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published on 12th of April 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Kohút, trustee, Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 4K/10/2017. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from
the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application
of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal
reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in
Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the
application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”);
the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to
the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee
has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of
right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has
the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in
which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor
does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of
non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise
the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence
or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence
or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The
trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has
the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims,
who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
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representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

Vo Zvolene, dňa 12.04.2017
In Zvolen, 12th of April 2017

JUDr. Tomáš Kohút, správca
JUDr. Tomáš Kohút, trustee

K008761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2015 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena v súpise majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Zdenka Šimková, nar. 15.12.1973, trvale
bytom Mojmírova 8332/10, 960 01 Zvolen (ďalej len "Úpadca"), v nadväznosti na vyporiadanie BSM Úpadcu, ktoré
bolo vyporiadané rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn. 6Pc/4/2016-40
zo dňa 12.01.2017, právoplatným a vykonateľným dňa 31.01.2017, zverejňuje zmenu v súpise majetku oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.:

Deň zaradenia majetku pod č. 1 až 4 do oddelenej podstaty:

03.11.2015

Dôvod zaradenia majetku pod č. 1 až 4 do oddelenej podstaty:
nespochybniteľné zabezpečovacie právo
veriteľa, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy
Druh zabezpečovacieho práva k majetku pod č. 1 až 4:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva k majetku pod č. 1 až 4:

prvé

Zabezpečená pohľadávka:

65.365,50 €

1. Pozemok
Okres:

Obec:

Kat. územie:

Číslo LV:
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Podzámčok

748

Parcelné číslo:

Výmera v m²:

Druh pozemku:

267/1

180

Orná pôda

Spoluvlastnícky podiel:

1/2

Súpisová hodnota majetku:

2.253,00 €

Poznámka:

súpisová hodnota určená z interného systému Slovenskej sporiteľne, a.s.

vyporiadanie BSM Úpadcu rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn.
Zmena: 6Pc/4/2016-40 zo dňa 12.01.2017, právoplatným a vykonateľným 31.01.2017, ktorým bol Úpadcovi určený spoluvlastnícky
podiel k majetku o veľkosti 1/2

2. Pozemok
Okres:

Obec:

Kat. územie:

Číslo LV:

Zvolen

Podzámčok

Podzámčok

748

Parcelné číslo:

Výmera v m²:

Druh pozemku:

267/2

133

Zastavané plochy a nádvoria

Spoluvlastnícky podiel:

1/2

Súpisová hodnota majetku:

1.664,50 €

Poznámka:

súpisová hodnota určená z interného systému Slovenskej sporiteľne, a.s.

vyporiadanie BSM Úpadcu rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn.
Zmena: 6Pc/4/2016-40 zo dňa 12.01.2017, právoplatným a vykonateľným 31.01.2017, ktorým bol Úpadcovi určený spoluvlastnícky
podiel k majetku o veľkosti 1/2

3. Pozemok
Okres:

Obec:

Kat. územie:

Číslo LV:

Zvolen

Podzámčok

Podzámčok

748

Parcelné číslo:

Výmera v m²:

Druh pozemku:

268

190

Trvalé trávne porasty

Spoluvlastnícky podiel:

1/2

Súpisová hodnota majetku:

2.378,00 €

Poznámka:

súpisová hodnota určená z interného systému Slovenskej sporiteľne, a.s.

vyporiadanie BSM Úpadcu rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn.
Zmena: 6Pc/4/2016-40 zo dňa 12.01.2017, právoplatným a vykonateľným 31.01.2017, ktorým bol Úpadcovi určený spoluvlastnícky
podiel k majetku o veľkosti 1/2

4. Stavba
Okres:

Obec:

Kat. územie:

Číslo LV:
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748

Súpisné číslo:

Na parcele číslo:

Druh stavby:

Popis:

Umiestnenie stavby:

-

267/2

21

Rozostav. rod. dom

1

Spoluvlastnícky podiel:

1/2

Súpisová hodnota majetku:

22.711,00 €

Poznámka:

súpisová hodnota určená z interného systému Slovenskej sporiteľne, a.s.

vyporiadanie BSM Úpadcu rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn.
Zmena: 6Pc/4/2016-40 zo dňa 12.01.2017, právoplatným a vykonateľným 31.01.2017, ktorým bol Úpadcovi určený spoluvlastnícky
podiel k majetku o veľkosti 1/2

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
Správca Úpadcu

K008762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTEC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 469 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2016 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej 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 ASTEC s.r.o., IČO: 36 469
050, bytom Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina, SR (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 76 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) ako ustanovený správca
zverejňujem súpis majetku oddelenej podstaty:
Číslo

1

Deň
zapísania
Zabezpečený veriteľ majetku
do
súpisu
Slovenská republika –
Daňový úrad Prešov
-záložné právo
stavba, montážna hala, druh: iná budova, súp. č. 4519, stojaca na
-tretie v poradí
Nehnuteľnosť Stavba parc. č. 5824/15, evidované na LV č. 5796, kat. úz. Snina, obec
20.03.2017
-zabezpečená
suma
Snina, okres Snina, v spoluvlastníckom podiele 1/1
376.173,80,- €
Hlavná
kategória

Druh Popis

Správca úpadcu
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K008763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTEC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 469 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2016 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
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 ASTEC s.r.o., IČO: 36 469
050, bytom Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina, SR týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, SR, IČO: 215 759 v celkovej prihlásenej sume vo výške 2.788,00,- €.
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 148.

JUDr. Martin Kirňak, správca

K008764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTEC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 469 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2016 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
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 ASTEC s.r.o., IČO: 36 469
050, bytom Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina, SR týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, SR, IČO: 215 759 v celkovej prihlásenej sume vo výške 552,46,- €.
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 149.

JUDr. Martin Kirňak, správca
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K008765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIRA - B. G. H., spol. s r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 463 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2016 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/26/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca úpadcu GIRA - B.G.H., spol. s r. o. v konkurze oznamuje, že dňa 11.04.2017 o 13.30
hod. v Prešove, na Notárskom úrade notára JUDr. Mariána Petra, ul. Hlavná č. 79, 080 01 Prešov, bola vykonaná
prvá dražba súboru majetku (nehnuteľnosti a hnuteľné veci - bližšie popísané v oznámení o dražbe publikovanom v
Obchodnom vestníku dňa 07.03.2017 pod číslom K005006).
Dražobníkom a licitátorom bol správca JUDr. Ján Surma.
Na prvej dražbe bol predmet dražby - súbor majetku vydražený za cenu dosiahnutú dražbou vo výške 125 000,-Eur.
V Prešove, dňa 13.04.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K008766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVITSTROJ, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 568
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2015 S1169
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania schôdze veriteľského výboru SVITSTROJ, a.s.,
so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568
Spisová značka správcovského spisu:

2K/66/2015 S1169

Spisová značka súdneho spisu:

2K/66/2015

Dátum a čas konania:

05.04.2017

Prítomní:
Členovia veriteľského výboru:
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

117

Obchodný vestník 76/2017

·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.04.2017

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
RAVEN a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Program schôdze veriteľského výboru:
1. Otvorenie.
2. Udelenie záväzného pokynu správcovi.
3. Záver.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru - CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.,
v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“).
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných“.
Všetci členovia veriteľského výboru požiadali o formu písomného hlasovania o udelení záväzného pokynu
správcovi konkurznej podstaty na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu Zmluvou o predaji časti
podniku, a to formou ponukového konania.
1. Otvorenie
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods.1 ZKR. Predseda veriteľského výboru na
základe žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 17.03.2017 zvolal zasadnutie veriteľského výboru
a navrhol členom veriteľského výboru hlasovať písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru s právom
hlasovať v spojení s ust. § 38 ods. 3 ZKR.
2. Udelenie záväzného pokynu správcovi
V žiadosti zo dňa 17.03.2017 správca navrhol predaj majetku SVITSTROJ, a.s.. uskutočniť formou ponukového
konania za podmienok uvedených v žiadosti.
Vzhľadom k tomu že medzičasom na miesto zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank vstúpil nový veriteľ Ľuboš
Mikuš - LM elektronik (postúpenie pohľadávky) a majetok, ktorý sa má ponúkať v tomto kole zahŕňa aj majetok
zabezpečených veriteľov CHEMOSVIT, a.s. a CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., predseda veriteľského výboru
navrhol úpravu druhého odseku podmienok ponukového konania tak, že znie:
- predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase
veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov Ľuboš Mikuš – LM elektronik, CHEMOSVIT ENERGOCHEM
a.s. a CHEMOSVIT, a.s.,
V ostatnej časti podmienky navrhnuté správcom ostávajú nezmenené.
V zmysle uvedeného veriteľský výbor hlasoval o nasledovnom návrhu:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu SVITSTROJ, a.s., ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Zoznam Majetku Zmluvou
o predaji časti podniku, a to formou ponukového konania (II. kolo) s nasledovnými podmienkami:
- oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
- predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase
veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov Ľuboš Mikuš – LM elektronik, CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
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veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov Ľuboš Mikuš – LM elektronik, CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a.s. a CHEMOSVIT, a.s.;
- zakúpenie podmienok ponukového konania za poplatok 100 EUR bez DPH;
- lehota na predkladanie ponúk bude 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku;
- záujemca v ponukovom konaní je povinný vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude slúžiť ako zmluvná pokuta v prípade nezaplatenia ponúknutej kúpnej
ceny;
- miesto doručovania ponúk: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811
07 Bratislava;
- termín obhliadky po dohode so správcom;
- v prípade, ak sa nepodarí speňažiť predmet ponukového konania v II. kole ponukového konania správca
pripraví ponukové konanie za rovnakých podmienok bez opätovného súhlasu dotknutých veriteľov.
Členovia veriteľského výboru zaslali hlasovacie lístky e-mailom a doručili ich aj poštou predsedovi veriteľského
výboru.
Na základe doručených hlasovacích lístkov bolo vyhodnotené hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi,
a to nasledovne:

Hlasovanie

Veriteľ

ZA

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
RAVEN a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Spolu

PROTI

1
1
2

1
1

Spolu hlasov
1
1
1
3

V zmysle uvedeného veriteľský výbor nadpolovičnou väčšinou všetkých členov veriteľského výboru prijal
nasledovné
uznesenie:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu SVITSTROJ, a.s., ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Zoznam Majetku Zmluvou
o predaji časti podniku, a to formou ponukového konania (II. kolo) s nasledovnými podmienkami:
- oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
- predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase
veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov Ľuboš Mikuš – LM elektronik, CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a.s. a CHEMOSVIT, a.s.;
- zakúpenie podmienok ponukového konania za poplatok 100 EUR bez DPH;
- lehota na predkladanie ponúk bude 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku;
- záujemca v ponukovom konaní je povinný vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude slúžiť ako zmluvná pokuta v prípade nezaplatenia ponúknutej kúpnej
ceny;
- miesto doručovania ponúk: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811
07 Bratislava;
- termín obhliadky po dohode so správcom;
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- v prípade, ak sa nepodarí speňažiť predmet ponukového konania v II. kole ponukového konania správca
pripraví ponukové konanie za rovnakých podmienok bez opätovného súhlasu dotknutých veriteľov.
3. Záver
Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru.

V Svite, dňa 05.04.2017

_______________________________
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
predseda veriteľského výboru
v z. JUDr. Peter Berník, konateľ / advokát
BERNÍK & partneri, s.r.o.

Prílohy: hlasovacie lístky – 3x, žiadosť správcu, Zoznam majetku

K008767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schwartzová Martina, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie 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 Bc. Martina Schwartzová, bytom
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, nar.: 19.01.1990 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že
v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., číslo účtu
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4903 7757, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

V Prešove, dňa 13.04.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oprava zverejnených údajov
Dňa 10.04.2017 bol v Obchodnom vestníku č. 70/2017 pod značkou K007992 správcom zverejnené podanie:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty
Zverejnený údaj:
Oznámenie správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca konkurznej podstaty
úpadcu ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/56/2014, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa č. 16 - OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava I, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava I, zásoby - súpisové
zložky majetku č. 1-20, č. 26-42, č. 49-52, č. 54-100, č. 101-161, č. 163-164, č. 166-170, č. 172-175, č. 178-180, č.
183-193, č. 195-198, č. 201-210, č. 212, č. 215-216, č. 219-222, č. 225-243, č. 246-247, č. 250-256, č. 261, č.
263-264, č. 266-267, č. 274, č. 278, č. 280, č. 282, č. 284-285, č. 289-291, č. 296-297, č. 299-304, č. 318-326 (súpis
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2015 dňa 25.02.2015 pod č. K004398, doplnenie súpisu zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 208/2015 dňa 29.10.2015 pod č. K023538 a doplnenie súpisu zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 222/2015 dňa 19.11.2015 pod č. K025068) a súčasne oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
I v uvedenom rozsahu.
Oprava:
Oznámenie správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca konkurznej podstaty
úpadcu ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/56/2014, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa č. 16 - OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54
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zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa č. 16 - OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava I, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava I, zásoby - súpisové
zložky majetku č. 1-20, č. 26-42, č. 49-52, č. 54-100, č. 101-161, č. 163-164, č. 166-170, č. 172-175, č. 178-180, č.
183-193, č. 195-198, č. 201-210, č. 212, č. 215-216, č. 219-222, č. 225-243, č. 246-247, č. 250-256, č. 261, č.
263-264, č. 266-267, č. 274, č. 278, č. 280, č. 282, č. 284-285, č. 289-291, č. 296-297, č. 299-304, č. 318-326 (súpis
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2015 dňa 25.02.2015 pod č. K004398, doplnenie súpisu zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 208/2015 dňa 29.10.2015 pod č. K023538 a doplnenie súpisu zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 222/2015 dňa 19.11.2015 pod č. K025068) a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava I v
uvedenom rozsahu.
Predmetné znenie v opravenom rozsahu nahrádza pôvodné
znenie zverejnené dňa 10.04.2017. Evidencia pohľadávok proti podstate týmto zverejnením nie je dotknutá.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K008769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Adamčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geča 143, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2007 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Adamčík, nar. 03.04.1957, Geča 143, 044 10
Geča, podľa § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
zverejňuje toto doplnenie súpisu oddelenej podstaty :
- Do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SR – DRSR – DÚ Košice V (pohľadávky 2-25) boli
zaradené nehnuteľnosti vedené pre okres Košice – okolie, obec Geča, k. ú. Geča na LV č. 102 ako pozemok,
parcela registra „C“ parc. č. 217, výmera 477 m2, druh pozemku záhrady, pozemok, parcela registra „C“ parc. č.
218, výmera 281 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavba, súpisné číslo 143, postavená na parcele
č. 218, druh stavby rodinný dom, popis stavby dom, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 v BSM.
- Pohľadávky zabezpečeného SR – DRSR – DÚ Košice V boli postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.
- Rozsudkom z 28.9.2015 sp. zn. 11C/174/2008 Okresný súd Košice – okolie rozhodol o vyporiadaní BSM úpadcu a
jeho manželky tak, že vyššie označené nehnuteľnosti prikázal do podielového spoluvlastníctva úpadcu a jeho
manželky každému v 1/2 k celku. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 11.5.2016.
- Podľa znaleckého posudku č. 58/2016, ktorý vypracoval Ing. Štefan Kopor k 12.5.2016 je všeobecná hodnota
predmetných nehnuteľností vrátane ich súčastí a príslušenstva 100.031,78 EUR.
- V súlade so záväzným pokynom Slovenskej konsolidačnej, a.s. z 30.1.2017, správca s odkazom na § 79 ZKR
výzvou z 28.2.2017 vyzval úpadcovu manželku Alexandru Adamčíkovú na splnenie pohľadávok zabezpečených jej
majetkom. Úpadcova manželka tieto pohľadávky v zákonnej lehote nesplnila.
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že v súlade so záväzným pokynom Slovenskej konsolidačnej, a.s. do
oddelenej podstaty tohto zabezpečeného veriteľa, okrem spoluvlastníckeho podielu úpadcu vo veľkosti 1/2 na
predmetných nehnuteľnostiach v súpisovej hodnote 50.015,89 EUR zapísal aj spoluvlastnícky podiel úpadcovej
manželky Alexandry Adamčíkovej, rod. Walna, nar. 03.05.1960, bytom Geča 143, Geča 044 10 vo veľkosti 1/2, na
nehnuteľnostiach vedených pre okres Košice – okolie, obec Geča, k. ú. Geča na LV č. 102 ako pozemok, parcela
registra „C“ parc. č. 217, výmera 477 m2, druh pozemku záhrady, pozemok, parcela registra „C“ parc. č. 218,
výmera 281 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavba, súpisné číslo 143, postavená na parcele č.
218, druh stavby rodinný dom, popis stavby dom v súpisovej hodnote 50.015,89 EUR.
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K008770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Idanská 2/772, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2015, S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V konkurznej veci úpadcu Róbert Kovács, nar. 13.07.1967, bytom Idanská 772/2, 040 11 Košice, správca podstaty
dopĺňa všeobecnú podstatu ku dňu 31.12.2016 o sumu 5461,08 EUR, ktorá prirástla do konkurznej podstaty titulom
zrážky zo mzdy a o kreditný úrok 0,03 EUR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K008771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Idanská 2/772, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2015, S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V konkurznej veci úpadcu Róbert Kovács, nar. 13.07.1967, bytom Idanská 772/2, 040 11 Košice, správca podstaty
dopĺňa všeobecnú podstatu ku dňu 31.03.2017 o sumu 2771,43 EUR, ktorá prirástla do konkurznej podstaty titulom
zrážky zo mzdy po odpočítaní popl. za vedenie, balík služieb 8 EUR. Výška konkurznej podstaty ku dňu
31.03.2017 je 8232,51 EUR.
JUDr. Igor Varga,
správca KP

K008772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Dagmar Krajňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Trieda 1. Mája 2317/20, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K15/2015, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32K/15/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac Máj 2016 – Marec 2017
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Máj 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Jún 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: pripísaný úrok Poštová banka, a .s. Jún 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,04 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Júl 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: TIPOS, Národná lotéria, za August 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,90 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za August 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za September 2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Október 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a .s. December 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 33,29 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za November 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: pripísaný úrok Poštová banka, a .s. December 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,11 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za December 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Január 2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR
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Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za Február 2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 139,82 EUR

K008773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy za marec 2017 vo výške: 733,43 €.
V Košiciach, dňa 13.04.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. - správca

K008774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2, 076 32 Malá Bara
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 590 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/35/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/35/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na účely popretia pohľadávky veriteľom podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30K/35/2016 zo dňa 30. januára 2017 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o., sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá Bara, IČO: 36 590 193, pričom za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Milana Okajčeka, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S859 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 6. februára 2017,
v čiastke OV 25/2017 a účinným sa stalo dňa 7. februára 2017.
Týmto ako správca majetku úpadcu v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamujem veriteľom úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto ako správca majetku úpadcu v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamujem veriteľom úpadcu
číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet je vedený
v Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN SK 07 1100 0000 0029 4803 7667.
Poučenie:
V zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten
účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 13. apríla 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K008775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Vojtech Švanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 480 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/22/2008 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/22/2008
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Ing. Vojtecha Švandu, správca doplňuje podľa § 76 ods.1,3 zák. č. 7/2005 Z.z. v
znení neskorších predpisov takto:
súpisová zložka majetku č. 25
- deň zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: 13.4.2017
- dôvod zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: na základe žiadosti správcu vykonávané zrážky z príjmu
Sociálnou poisťovňou pob. Trebišov, podľa § 72 ods.2 ZKR a § 279 OSP
- súpisová hodnota : 135,70 eur
V Michalovciach, dňa 13.4.2017
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K008776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Vojtech Švanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 480 980
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/22/2008 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/22/2008
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Vojtech Švanda, L.Sáru 2348/4, 075 01
Trebišov, IČO 35 480 980 v zmysle § 96 ods.2 zák.č.7/2005Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods.3 zák.č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnúť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že
pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť
zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako v rozsahu určenom správcom
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č.k. 9K/22/2008 S 1035 a je možne v úradných
hodinách v sídle správcu nahliadnuť do neho po predchádzajúceom telefonickom dohovore so správcom na tel.č.
0905 854413.
V Michalovciach, dňa 13.4.2017
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K008777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu VAMAX-X, s.r.o.
v konkurze, sídlom 13, Prakovce 055 62, IČO: 36 601 764, 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 neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ

Por. č. Poradie
Celková suma Dátum doručenia
1
iná pohľadávka 74.836,20 €
13.4.2017

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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2
3
4

Deň vydania: 20.04.2017

iná pohľadávka 71.413 €
iná pohľadávka 100 €
iná pohľadávka 100 €

13.4.2017
13.4.2017
13.4.2017

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 13. apríla 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K008778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu HS-INGREAL a.s.
v konkurze, sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36212156, 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 neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ

Por. č. Poradie

Slovenská republika – Daňový úrad Košice, sídlom Rozvojová 2, 040 01 Košice

1

iná pohľadávka

Celková suma Dátum doručenia
400,00 €

13.4.2017

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 13. apríla 2017
JUDr. Milan Okajček, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K008779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
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 rozvrh výťažku zo
všobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze, Hviezdoslavova 46, 071 01
Michalovce, IČO: 31 712 835 v zmysle ust. § 96 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
,,ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Správca zároveň
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V zmysle § 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať v sídle správcu,
po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.
JUDr. Marián Novikmec, správca

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