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K008780
Spisová značka: 6K/20/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LIBANO s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05
Bratislava, IČO: 47 247 801, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, Pribišova 31, 841 05 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LIBANO s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO:
47 247 801
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: LIBANO s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO: 47 247 801 predbežného
správcu: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1749.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008781
Spisová značka: 3R/6/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie- dlžníka: Incognito Production s.r.o., so sídlom
Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 860 766, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu
rozhodol
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: Incognito Production s.r.o., so sídlom Bojnická 18, 831
04 Bratislava, IČO: 35 860 766.
Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: Incognito Production s.r.o., so sídlom Bojnická 18, 831 04
Bratislava, IČO: 35 860 766.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Incognito Production s.r.o., so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO:
35 860 766.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Michal Mišík, Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S1358.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
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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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008782
Spisová značka: 6K/67/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821
08 Bratislava, IČO: 36 703 109, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51,
821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109, uznesením zo dňa 08.03.2017, č. k. 6K/67/2016-83 zastavil konkurzné konanie
voči dlžníkovi: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109, pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
nedostatok majetku.
Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2017.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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08 Bratislava, IČO: 36 703 109, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51,
821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109, uznesením zo dňa 08.03.2017, č. k. 6K/67/2016-83 zastavil konkurzné konanie
voči dlžníkovi: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109, pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K008783
Spisová značka: 26K/8/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Kuruc, nar. 26.06.1983, bytom Helcmanovce 236, 055
63 Helcmanovce, zast. JUDr. Lenka Bartoš Almášiová, advokátka so sídlom Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 50 489 691 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ján Kuruc, nar. 26.06.1983, bytom
Helcmanovce 236, 055 63 Helcmanovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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 (§ 14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 12.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008784
Spisová značka: 26K/6/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Alexandra Demeterová, nar. 15.02.1974, bytom Trieda
SNP 1675/34, 040 11 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Alexandra Demeterová, nar. 15.02.1974,
bytom Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
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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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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 (§ 14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008785
Spisová značka: 26K/60/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112, o
návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 07.02.2017, sp. zn. 26K/60/2016-110, na majetok
úpadcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008786
Spisová značka: 32K/27/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom
Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01
Košice, zn. správcu: S 1731.
II.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, značka správcu S 1689.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 13.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, 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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K008787
Spisová značka: 32R/3/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: IDS ENERGY PIPING, s.r.o. " v
reštrukturalizácii", so sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 43 906 711, ktorého správcom je G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice, o
prihláškach predložených správcom, takto
rozhodol
I.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Jacek Zablocki, so sídlom ul. Marii Konopnickiej 4, 62-404 Ciazen,
doručené správcovi dňa 7.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
II.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Marcin Karczewski, so sídlom Krawiecka 20, 973 30 Sulejow,
doručené správcovi dňa 7.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
III.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Jozef Lešo, s miestom podnikania Dobrovoľnícka 1700/15, 075 01
Trebišov, doručené správcovi dňa 10.3.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku 856 eur, sa ako na prihlášku prihliada.
IV.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Handwerkskammer Dresden, so sídlom Am Lagerplatz 8, 010 99
Dresden, doručené správcovi dňa 15.3.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku 642,90 eura, sa ako na prihlášku
prihliada.
V.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj , so sídlom Na Jízdarně
3162/3, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, doručené správcovi dňa 20.3.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku
550.529 Kč, sa ako na prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008788
Spisová značka: 32K/17/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: František Drgoňa, nar.
11.10.1970, bytom Choča 88, 951 76 Choča, ktorého správcom je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99,
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 4.091,56 eura pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti 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
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K008789
Spisová značka: 32K/43/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Marková, nar. 15.5.1963,
bytom Novozámocká 327, 951 12 Ivanka pri Nitre, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie
Štúrova 21, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti 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
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K008790
Spisová značka: 32K/58/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Margita Lazárová, nar. 6.1.1959,
bytom Čakajovce 95, 951 43 Čakajovce, ktorého správcom je G&B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., so
sídlom kancelárie správcu SNP 56, 934 01 Levice, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi G&B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., so sídlom
kancelárie správcu SNP 56, 934 01 Levice, odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume
290,04 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu G&B KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., so sídlom kancelárie správcu SNP 56, 934 01 Levice, odmenu a náhradu
preukázaných výdavkov spolu v sume 456,01 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod položkou denníka D 19/126-2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne
o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia 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
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

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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K008791
Spisová značka: 32K/49/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Čmár, nar. 29.3.1972,
bytom Golianova 390/85, 949 12 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949
01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Ladislavovi Barátovi, so sídlom kancelárie Školská 3, 949
01 Nitra, odmenu v sume 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 3,75 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť predbežnému správcovi Mgr. Ladislavovi
Barátovi, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume
202,91 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D
19 -108/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov
sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia 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
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008792
Spisová značka: 1K/34/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Harman, nar. 28.07.1973,
bytom Družstevná 108/47, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so
sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jaroslavu Oravcovú, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008793
Spisová značka: 1K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VODOSTAV Žalobín s.r.o., so sídlom Žalobín 77, 094 03
Žalobín, IČO: 36 490 351, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: VODOSTAV Žalobín s.r.o., so sídlom Žalobín 77, 094 03
Žalobín, IČO: 36 490 351 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008794
Spisová značka: 1K/4/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Rudová, nar.
20.11.1977, bytom 094 23 Michalok 49, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Renáta Rudová, nar. 20.11.1977, bytom 094 23 Michalok 49, po splnení
konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 12.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008795
Spisová značka: 1K/47/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Broker PLUS s.r.o. v konkurze, so
sídlom Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 45 004 927, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so
sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na poskytnutie súčinnosti, takto
rozhodol
Vyzýva konateľa a zároveň likvidátora úpadcu - Tomáša Hyrju, bytom Justičná 7, 080 01 Prešov, aby správcovi do
siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol požadovanú súčinnosť, a to vydal správcovi 71 kusov originálov
zmeniek špecifikovaných nasledovne:
Remitent
Vystaviteľ
Aval
Zmenková suma [€]
Dátum vystavenia
Broker PLUS s.r.o.
Martin Varga rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
19.05.11
Broker PLUS s.r.o.
Mgr. Iveta Štramová rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
21.06.11
Broker PLUS s.r.o.
Mgr. Júlia Šarišská rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
22.06.11
Broker PLUS s.r.o.
Emília Spáčilová rod.č.: XXXXXX/XXXX
2500
25.01.11
Broker PLUS s.r.o.
Mgr. Marta Saksová rod.č.: XXXXXX/XXX
10000
21.07.11
Broker PLUS s.r.o.
Zuzana Haninová rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
18.08.11
Broker PLUS s.r.o.
Mária Eliašová rod.č.: XXXXXX/XXXX
Slavka Fafráková rod.č.:
XXXXXX/XXXX
10000
21.07.11
Broker PLUSVydáva
s.r.o. Ministerstvo
Klára
Čekanová
rod.č.: republiky
XXXXXX/XXXX
23.06.11
spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona č. 200/2011 Z. z.5000
o Obchodnom vestníku
Broker PLUS s.r.o.
EvaaVaňová
rod.č.: XXXXXX/XXX
2500
27.01.11
a o zmene
doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Broker PLUS s.r.o.
Emília Demčová rod.č.: XXXXXX/XXXX
2500
25.01.11
9
Broker PLUS s.r.o.
Marta Kožušková rod.č.: XXXXXX/XXXX
2500
25.02.11
Broker PLUS s.r.o.
Zdena Kseňaková rod.č.: XXXXXX/XXXX
2500
24.01.11

Broker PLUS s.r.o.
Mgr. Iveta Štramová rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
21.06.11
Broker PLUS s.r.o.
Mgr. Júlia Šarišská rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
22.06.11
Broker PLUS s.r.o.
Emília Spáčilová rod.č.: XXXXXX/XXXX
2500
25.01.11
Broker
PLUS
s.r.o.
Mgr.
Marta
Saksová
rod.č.:
XXXXXX/XXX
10000
21.07.1121.04.2017
Obchodný vestník 77/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Broker PLUS s.r.o.
Zuzana Haninová rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
18.08.11
Broker PLUS s.r.o.
Mária Eliašová rod.č.: XXXXXX/XXXX
Slavka Fafráková rod.č.:
XXXXXX/XXXX
10000
21.07.11
Broker PLUS s.r.o.
Klára Čekanová rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
23.06.11
Broker PLUS s.r.o.
Eva Vaňová rod.č.: XXXXXX/XXX
2500
27.01.11
Broker PLUS s.r.o.
Emília Demčová rod.č.: XXXXXX/XXXX
2500
25.01.11
Broker PLUS s.r.o.
Marta Kožušková rod.č.: XXXXXX/XXXX
2500
25.02.11
Broker PLUS s.r.o.
Zdena Kseňaková rod.č.: XXXXXX/XXXX
2500
24.01.11
Broker PLUS s.r.o.
Marta Pazdičová rod.č.: XXXXXX/XXX
2500
22.03.11
Broker PLUS s.r.o.
Denisa Tirindová rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
17.07.11
Broker PLUS s.r.o.
Zsolt Sárkány rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
06.07.12
Broker PLUS s.r.o.
Iveta Tomčová rod.č.: XXXXXX/XXXX
Miroslav Tomčo rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
21.06.12
Broker PLUS s.r.o.
Roman Jelínek rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
06.07.12
Broker PLUS s.r.o.
Silvia Chalachanová rod.č.: XXXXXX/XXXX
600
14.06.12
Broker PLUS s.r.o.
Juliana Skalská rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
19.06.12
Broker PLUS s.r.o.
Dana Juríková rod.č.: XXXXXX/XXXX
600
17.05.12
Broker PLUS s.r.o.
Mária Sporinová rod.č.: XXXXXX/XXXX
600
07.05.12
Broker PLUS s.r.o.
Judita Boršošová rod.č.: XXXXXX/XXXX
960
07.05.12
Broker PLUS s.r.o.
Katarína Rakošiová rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
13.04.12
Broker PLUS s.r.o.
Michaela Marčáková rod.č.: XXXXXX/XXXX
Peter Šimko rod.č.:
XXXXXX/XXXX
6000
27.02.12
Broker PLUS s.r.o.
Vlastitslav Kakalejčík rod.č.: XXXXXX/XXXX
Alica Kakalejčíková rod.č.:
XXXXXX/XXXX
6000
27.02.12
Broker PLUS s.r.o.
Alexander Kováč rod.č.: XXXXXX/XXX
6000
21.02.12
Broker PLUS s.r.o.
Silvia Nemčeková rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
20.02.12
Broker PLUS s.r.o.
Monika Pastvová rod.č.: XXXXXX/XXXX Gabriela Pastvová rod.č.:
XXXXXX/XXXX
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
XXXXXX/XXXX
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
XXXXXX/XXXX
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
XXXXXX/XXXX
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
XXXXXX/XXXX

3000
16.02.12
Monika Ondrušková rod.č.: XXXXXX/XXXX
3000
Dana Španková rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Zuzana Korbelová rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Erik Žiška rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Peter Šimko rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Marie Šofová rod.č.: XXXXXX/XXX
6000
Marcela Leitnerová rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Andrea Hradňanská rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Jana Révayová rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Alžbeta Kanoczová rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Beáta Vargová rod.č.: XXXXXX/XXXX
6000
Róbert Krátky rod.č.: XXXXXX/XXXX
Nikola Krátka rod.č.:

16.02.12
06.02.12
06.02.12
06.02.12
26.01.12
23.01.12
24.01.12
16.01.12
23.11.11
25.11.11
21.11.11

6000
14.11.11
Radoslav Šofa rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
Martina Mrusková rod.č.: XXXXXX/XXXX Eva Mihaľová rod.č.:

25.10.2011

10000
Ľubomír Remeta rod.č.: XXXXXX/XXXX
Ing. Jozef Ogurčák rod.č.: XXXXXX/XXXX

18.10.11
10000
18.10.11
Renáta Sotáková rod.č.:

10000
17.10.11
Janka Kluvancová rod.č.: XXXXXX/XXXX 6000
17.10.11
Zuzana Mičová rod.č.: XXXXXX/XXXX
Eva Mičová rod.č.:

10000
24.10.11
Broker PLUS s.r.o.
Antonín Morgenštein rod.č.: XXXXXX/XXXX
Helena Morgenšteinová rod.č.:
XXXXXX/XXX
10000
16.09.11
Broker PLUS s.r.o.
Dušan Gazdura rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
23.09.11
Broker PLUS s.r.o.
Ing. Nikol Nagová rod.č.: XXXXXX/XXXX MUDr. Soňa Ďurinová ro.č.: XXXXXX/XXX
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
5000
22.08.11a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Broker PLUS s.r.o.
Ľubomíra Spustová rod.č.: XXXXXX/XXXX
1500
21.06.12
10
Broker PLUS s.r.o.
Peter Perháč rod.č.: XXXXXX/XXXX
Michal Perháč rod.č.:
XXXXXX/XXXX

XXXXXX/XXXX
10000
24.10.11
Broker
PLUS
s.r.o.
Antonín
Morgenštein
rod.č.:
XXXXXX/XXXX
HelenaDeň
Morgenšteinová
rod.č.:
Obchodný vestník 77/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
vydania: 21.04.2017
XXXXXX/XXX
10000
16.09.11
Broker PLUS s.r.o.
Dušan Gazdura rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
23.09.11
Broker PLUS s.r.o.
Ing. Nikol Nagová rod.č.: XXXXXX/XXXX MUDr. Soňa Ďurinová ro.č.: XXXXXX/XXX
5000
22.08.11
Broker PLUS s.r.o.
Ľubomíra Spustová rod.č.: XXXXXX/XXXX
1500
21.06.12
Broker PLUS s.r.o.
Peter Perháč rod.č.: XXXXXX/XXXX
Michal Perháč rod.č.:
XXXXXX/XXXX
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
XXXXXX/XXXX
Broker PLUS s.r.o.
XXXXXX/XXXX
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Broker PLUS s.r.o.
Poučenie:

10000
22.08.11
Iveta Stehlíková rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
Martin Bajo rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
Petra Kupčová rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
Jozef Šarišský rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
Ľubica Bodisová rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
Ladislav Dubravský rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
Denisa Szajková rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
Ľudmila Vranková, rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
Mária Háčiková rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
Jana Slavkovská rod.č.: XXXXXX/XXXX
10000
Zlatica Kállaiová rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
Marek Džubák rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
Jozef Lavčák rod.č.: XXXXXX/XXXX
5000
Martin Ferko rod.č.: XXXXXX/XXXX
Lucia Ferková rod.č.:

08.08.11
08.08.11
08.08.11
26.07.11
22.07.11
11.07.11
23.06.11
21.06.11
20.06.11
15.06.11
13.06.11
20.05.11
19.05.11

5000
16.05.2011
Jana Jakubeková rod.č.: XXXXXX/XXXX Viera Kožušková rod.č.:
3000
Martina Kováčová rod.č.: XXXXXX/XXXX
Gabriela Aštaryová rod.č.: XXXXXX/XXXX
Gabriela Aštaryová rod.č.: XXXXXX/XXXX
Martina Kováčová rod.č.: XXXXXX/XXXX
Gabriela Aštaryová rod.č.: XXXXXX/XXXX

18.05.11
5000
5000
2500
6000
2500

08.08.11
11.08.11
25.01.11
16.01.12
23.01.11

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008796
Spisová značka: 1K/68/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Janette Farbariková, rod.
Hermanovská, nar. 14.03.1977, bytom Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou, správcom ktorého je Prvá
arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Janette Farbariková, rod. Hermanovská, nar. 14.03.1977, bytom Kláštorná
667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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 možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Obchodný vestník 77/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 21.04.2017
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008797
Spisová značka: 1K/52/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Molčan, nar. 19.04.1962,
bytom 086 22 Kľušov 136, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Molčan - servis, s miestom podnikania 086 22
Kľušov 136, IČO: 17 277 388 správcom ktorého je: JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho
1651, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, bytom 086 22 Kľušov 136,
podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Molčan - servis, s miestom podnikania 086 22 Kľušov 136, IČO: 17 277
388 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008798
Spisová značka: 1K/52/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Molčan, nar. 19.04.1962,
bytom 086 22 Kľušov 136, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Molčan - servis, s miestom podnikania 086 22
Kľušov 136, IČO: 17 277 388 správcom ktorého je: JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho
1651, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jaroslavy
Oravcovej, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 663,88 EUR zloženého dňa 20.12.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 150/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 13.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K008799
Spisová značka: 40OdS/1/2017
Okresný súd v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Ľubomír Turaz, nar. 15.04.1952, trvale bytom Jána Hollého
891/2, 911 05 Trenčín, zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Jozef Kováčik, s. r. o. so sídlom Legionárska 6434/2,
911 01 Trenčín, IČO 47 251 913, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Súd poskytuje dlžníkovi Ing. Ľubomír Turaz, nar. 15.04.1952, trvale bytom Jána Hollého 891/2, 911 05 Trenčín
ochranu pred veriteľmi.
II. Súd ustanovuje správcu obchodnú spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice
slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu S1459.
III. Súd ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu.
IV. Súd poučuje dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto
skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
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.
Účinky poskytnutia ochrany pred veriteľmi:
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Okresný súd Trenčín dňa 12.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008800
Spisová značka: 40K/3/2016
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Eugena Palášthyho a členov
senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľov - veriteľov: 1/ GU
SLOVENSKO, s.r.o., Priemyselný park Nitra-sever, Dolné Hony 24/1085, 951 41 Lužianky, IČO: 35 793 708 a 2/
VTR, s.r.o., Bratislavská 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 146 296, zastúpení: Mgr. Petrom Arendackým, advokátom,
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, v konaní o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: T&N group Business company s.r.o., Nám. sv. Anny 20B/7296, 911 01 Trenčín, IČO: 34 137 645, zastúpený: Advokátskou
kanceláriou JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín, IČO: 36 837 875, na odvolanie dlžníka
proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.10.2016 vydané v konaní pod č.k. 40K/3/2016-273, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.10.2016, vydané v
konaní pod č. k. 40K/3/2016-273, potvrdzuje.
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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Odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.10.2016, vydané v
konaní pod č. k. 40K/3/2016-273, potvrdzuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu 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).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v
prípadoch vymedzených § 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).

Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447
písm. d/, e/ CSP).
dňa 28.3.2017
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K008801
Spisová značka: 22K/8/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Sven Vatrt, nar. 08.03.1972, trvale bytom 972 02
Opatovce nad Nitrou 152, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Sven Vatrt, nar. 08.03.1972, trvale
bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou 152, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Sven Vatrt, nar. 08.03.1972, trvale bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou
152.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/8/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/8/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej
ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

Deň vydania: 21.04.2017

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 13.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008802
Spisová značka: 36K/24/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989,
bytom 927 01 Šaľa, správcom majetku ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917
01 Trnava, uznesením č.k. 36K/24/2016-102 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 4 055,87 eur, zapísanej v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 3-24.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008803
Spisová značka: 36K/27/2015

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KREJČÍ & KREJČÍ s.r.o., so sídlom
908 78 Kuklov 321, IČO: 35 916 729, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 18136/T, správcom ktorého je JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, uznesením
č.k. 36K/27/2015-127 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 944,19 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 7/1-4.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2017.

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 13.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008804
Spisová značka: 36K/23/2015

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mantler SK s.r.o., so sídlom
Bratislavská 807/10, 926 12 Sereď, IČO: 31 431 739, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 141/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6,
927 01 Šaľa, uznesením č.k. 36K/23/2015-194 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 99 726,83 eur, zapísanej v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 7/1-2.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008805
Spisová značka: 25K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INSSTAV, s.r.o., IČO: 44 454 040,
Mierová 1, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 24758/T,
správcom ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, uznesením
č.k.: 25K/18/2016 - 320 zo dňa 15.03.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 22.03.2017, 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
65.668,02 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom S50,S51 a S54-68.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.4.2017
JUDr. Katarína Poláková, Sudca
K008806
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so
sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15191/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Fritz Brunnhöfer GmbH, so sídlom Haimendorfer Str. 57, D - 90571 Schwaig, Germany,
doručené správcovi dňa 22. 02. 2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 332,20 EUR sa p r i h l i a d a ako
na prihlášku
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 nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008807
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so
sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15191/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa EVTEC AG, so sídlom Rengglochstr. 19, 6012 Obernau, Switzerland, doručené správcovi dňa
13. 03. 2017 sa ako na prihlášku pohľadávky n e p r i h l i a d a
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008808
Spisová značka: 2K/91/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Ľubomír Suja, nar. 19.
07. 1965, bytom 991 03 Pôtor, Pôtor 36, IČO: 41 285 450, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Kristián
Gregor, so sídlom kancelárie
974 01 Banská Bystrica, Horná 54, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za
malý, takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz na majetok úpadcu Mgr. Ľubomír Suja, nar. 19. 07. 1965, bytom 991 03 Pôtor, Pôtor 36,
IČO: 41 285 450 za m a l ý
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008809
Spisová značka: 1R/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi: MIKOMIX, spol. s r.o.,
Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: MIKOMIX, spol. s r.o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930, z
a s t a v u j e.
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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Reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: MIKOMIX, spol. s r.o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930, z
a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné. Odvolanie môže podať každý účastník reštrukturalizačného konania, a
to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 13.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K008810
Spisová značka: 1K/16/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Bocko, nar. 18.8.1978, Dr.
Mašurku 951, 032 61 Važec, správcom ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina,
IČO: 44 915 691, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup
do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42
499 500, v časti pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok vyhotovenom ku dňu 5.4.2017 pod číslami 15-26 v
celkovej výške 19.747,04 eur.
Slovenskej republike - Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 13.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K008811
Spisová značka: 6K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966,
trvale bytom: Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň
Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
výdavkov predbežnéhoa správcu
výškeniektorých
663,88 EUR,
zaplateného
na účet
Okresného
súdu Žilina dňa 09.01.2017,
o zmene avo
doplnení
zákonov
na svojom webovom
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www.justice.gov.sk
vedený pod položkou registra D18 č. 1/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 09.01.2017,
vedený pod položkou registra D18 č. 1/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 13.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K008812
Spisová značka: 6K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zděnka Malatínová, nar. 03.11.1966,
trvale bytom: Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
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súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
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Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 13.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K008813
Spisová značka: 3K/6/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Cabada, nar. 2.7.1985, bytom 011
31 Žilina, korešpondenčná adresa: Limbová 3059/24, 010 07 Žilina, právne zastúpeného: ŠKODA LEGAL s.r.o., so
sídlom Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, správcom ktorého je JUDr. Ing. Martin Chlapík,
so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 13.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008814
Spisová značka: 8K/6/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GPT, s.r.o., so sídlom Železničiarov 767/16, 028 01
Trstená, IČO: 36 382 981, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: GPT, s.r.o., so sídlom Železničiarov 767/16, 028 01 Trstená, IČO: 36 382
981.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Obchodný vestník
77/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:práva
21.04.2017
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 13.4.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K008815
Spisová značka: 2K/21/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/21/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina
dlžníka:
PSKS s.r.o., so sídlom Kukučínova 425/1, 036 01 Martin,
IČO: 36 413 194
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 10.05.2017 o 10:00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
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 na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
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!
JUDr. Bargelová Gabriela
sudca
V Žiline, dňa 12. 4. 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

Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
22predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu

sudca
V Žiline, dňa 12. 4. 2017
Obchodný vestník 77/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.04.2017

POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 13.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K008816
Spisová značka: 3K/14/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so
sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 395 463, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so
sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: UNION PROPERTY
INVESTMENT LLC, 2020 Cattlemen Road SUITE 100, Sarasota, FL 34236,, na vstup do konania, takto
rozhodol

Vyzýva navrhovateľa, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil a opravil podanie zo dňa 3.4.2017
spôsobom uvedeným v odôvodnení tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 13.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FINAL BA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Estónska 3/A, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 414 605
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2011 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/9/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o skončení dozornej správy:
Dňa 09.10.2012 bolo v Obchodnom vestníku č. 195/2012 zverejnené oznámenie o zavedení dozornej správy
správcu JUDr. Juraj Puskailer, správca dlžníka: FINAL BA s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Estónska 3/A, 821 06
Bratislava, IČO: 31 414 605, na základe potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka uznesením Okresného
súdu Bratislava I č.k. 2R/9/2011 zo dňa 06.08.2012, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 155/2012 dňa
13.08.2012, týmto v zmysle ustanovenia § 162 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca
oznámil zavedenie dozornej správy nad osobou dlžníka: FINAL BA s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Estónska
3/A, 821 06 Bratislava, IČO: 31 414 605
JUDr. Juraj Puskailer, dozorný správca dlžníka: FINAL BA s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Estónska 3/A, 821 06
Bratislava, IČO: 31 414 605, sídlo správcu: Račianska 71, 831 02 Bratislava, na základe potvrdeného
reštrukturalizačného plánu dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 2R/9/2011 zo dňa 06.08.2012,
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 155/2012 dňa 13.08.2012, týmto oznamuje ukončenie dozornej správy
nad osobou podliehajúcou dozornej správe: FINAL BA s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Estónska 3/A, 821 06
Bratislava, IČO: 31 414 605. Oznam je zverejňovaný v zmysle ustanovenia § 165 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, po úplnom splnení plánu a všetkých záväzkov z
reštrukturalizácie.

K008818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.SNP 8 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 963 026
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2014 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V súlade s § 81 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. oznamuje správca konkurznej
podstaty úpadcu MVG, s.r.o., so sídlom Nám. SNP č. 8, Bratislava, IČO: 35963026 vylúčenie nižšie označeného
hnuteľného majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu z dôvodu, že majetok nie je možné speňažiť.
Podľa § 81 odsek 3 a odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. vylúčený
majetok správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku
požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Majetok
vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva
podliehať konkurzu.
Súpis majetku - všeobecná podstata - hnuteľné veci/súbory hnuteľných vecí
Popis
hnuteľnej
Číslo súpisovej Dôvod zápisu do Dátum zápisu do
Rok
veci/súboru
hnuteľných

Stav
Rozsah
opotrebovanost spoluvlastníckeho

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej Dôvod zápisu do Dátum zápisu do
veci/súboru
zložky
súpisu majetku
súpisu majetku
vecí
4

§ 67 odsek 1 písm.
10
vriec
18. december 2014
a) ZKR
textitlu/šatstva

Deň vydania: 21.04.2017

Rok
opotrebovanost spoluvlastníckeho
výroby
i
podielu úpadcu
výlučné
vlastníctvo
kusového
kúpené ako
2013/2014
úpadcu
nové

hnuteľných

V Bratislave, dňa 17. apríla 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K008819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Switch spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 94 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 911 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Anett Pirohár, správca konkurznej podstaty úpadcu: Switch spol, s.r.o., so sídlom Štefánikova 94, 900 01
Modra, IČO: 35 911 247, zapísaná v zozname správcov pod zn. S 1534, sídlo správcu: Jaskový rad 189, 831 01
Bratislava 37, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcich pohľadávku iného
beriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky
iným veriteľom prihlásenej pohľadávky, je číslo účtu:
SK96 0200 0000 0038 0747 3259 vedený vo VÚB Banka, a.s., v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky.
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatmou pruhláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o
úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods. 7 písm. b) musí byť podané na predpísanom tlačive.

K008820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Inventárne
Por.číslo
číslo

Názov / Popis

súpisová
hodnota
majetku v €

pohľadávka voči Falkensteiner Hotel

Adresa, kde sa
majetok
nachádza

deň
spoluvlastnícky zapísania dôvod
podiel
majetku do zapísania
súpisu
majetok
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pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
--------------- Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, číslo 4 500,00
faktúry 04/2017 splatná dňa 29.04.2017

885

---------------

Deň vydania: 21.04.2017
1/1

18.4.2017

majetok
podliehajúci
konkurzu

K008821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Altdorffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halová 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.3.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2015 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
1. Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Bratislava I., číslo konania 2K/51/2015 zo dňa 11.02.2016, bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu Albert Altdorffer, nar. 23.03.1963, bytom Halova 8, 851 01 Bratislava. Uznesenie o vyhlásení
konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.02.2016.
V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok boli riadne prihlásené a zapísané do zoznamu pohľadávky veriteľov
v úhrnnej hodnote 303 826,68 € (zoznam pohľadávok bol predložený súdu dňa 12.05.2016). Po základnej
prihlasovacej lehote boli prihlásené pohľadávky v úhrnnej výške 2 286,98 € (oznámenia o zapísaní do zoznamu
pohľadávok boli zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 29.04.2016 pod zn. K009884, 25.5.2016 pod zn.
K012196 a 27.5.2016 pod zn. K012492). Žiadna z pohľadávok nebola popretá správcom ani iným veriteľom, suma
zistených pohľadávok činí 306 113,66 €.
Súpis majetku úpadcu v súpisovej hodnote 3 363,88 € (súpisová zložka majetku 1–3) bol zverejnený v Obchodnom
vestníku dňa 15.04.2016 pod zn. K008560. Prvé doplnenie súpisu majetku v súpisovej hodnote 60,16 € bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.08.2016 pod zn. K019153 (súpisová zložka majetku 4-6), druhé
doplnenie súpisu majetku v súpisovej hodnote 48,08 € bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.1.2017 pod
zn. K001133 (súpisová zložka majetku 7-10) a posledné doplnenie súpisu majetku v súpisovej hodnote 49,75 € bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.4.2017 pod zn. K 008331 (súpisová zložka majetku 11-14). Speňažením
majetku v súpisovej hodnote 3 521,87 € zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty bol dosiahnutý
výťažok v úhrnnej výške 3 071,87.
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace
s konkurzom, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere správcu zostaviť konečný rozvrh výťažku
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.8.2016. V zákonom stanovenej lehote 30 dní od zverejnenia nebola
podaná v kancelárii správcu námietka poradia pohľadávky proti podstate.

1. Rozvrhová časť
Príjmy zo speňaženie všeobecnej podstaty = 3 071,87 €,
Pohľadávky proti všeobecnej podstate = 890,11 € v členení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odmena SKP do 1. schôdze veriteľov = 796,66 €,
Poštovné poplatky = 16,85 €,
Bankové poplatky = 44,34 €,
Overovanie podpisov na zmluve /notár/ = 22,50 €,
Cestovné náhrady = 9,76 €.
Súdny poplatok = 6,14 €

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

26

Obchodný vestník 77/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.04.2017

Odmena správca z výťažku = 303,49 € (vrátene DPH)
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov = 1872,12 €.
Príjem zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty znížení o sumu pohľadávok proti podstate bude rozdelený
medzi nezabezpečených veriteľov nasledovne:

Číslo Por.čís.verit. Veriteľ

IČO

1

1/D

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

00 492 736 187,67 €

E

1,15 €

2

2/K

Khuri Toni Mgr. Advokát

30 789 311 400,00 €

E

2,45 €

3

3/R

RECLAIM, a.s.

46 076 760 302 379,37 € E

1 849,28 €

4

4/V

Všeobecná úverová banka, a.s.

31 320 155 678,39 €

E

4,15 €

5

5/Z

Zuzánek Bohuslav

40 254 446 181,25 €

E

1,11 €

6

6/C

CETELEM SLOVENSKO a.s.

35 787 783 1 142,89 €

E

6,99 €

7

7/W

Wustenrot poisťovňa, a.s.

31 383 408 200,67 €

E

1,23 €

8

7/W

Wustenrot poisťovňa, a.s.

31 383 408 943,42 €

E

5,77 €

SPOLU

Celkom

Poradie Uspokojenie pohľadávky

306 113,66 € x

1 872,12 €

Poučenie
V súlade s ust. § 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 určujem zástupcovi
veriteľov 20-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu
rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. Každý veriteľ môže v uvedenej lehote požiadať zástupcu veriteľov, aby
proti návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatnil odôvodnenú námietku. Do návrhu konečného rozvrhu výťažku
možno nahliadať v kancelárii správcu po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č. 0907 775 157.
Správca zároveň vyzýva veriteľov, aby oznámili poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu
viera.franova@skdp.sk číslo bankového účtu (prípadne variabilný symbol), na ktorý bude v prípade schválenia
konečného rozvrhu výťažku poukázaná príslušná suma výťažku.
Správca

K008822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Residency Intl. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37 / 0, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 212 194
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2016 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.04.2017

Okresný súd Bratislava I
8K/5/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Residency Intl. s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská
Bystrica, IČO: 44 212 194 (predtým APF DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, 821 01 Bratislava),
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 8K/5/2016, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal dňa 18.04.2017 do zoznamu
pohľadávok nezabezpečené pohľadávky veriteľa O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 848 863, v celkovej výške 321,61 EUR, zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 66 až 70,
ktoré boli doručené dňa 31.03.2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Bratislave, dňa 18.04.2017
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K008823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rovenský Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12 / 23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok: MK Recovery, k.s., správca úpadcu Marek Rovenský, tvvale
bytom: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob (ďalej len „úpadca“) týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Intrum Justitia
Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, v celkovej sume: 388,05 Eur, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 18.

V Bratislave, dňa 13.04.2017
MK Recovery, k.s., správca

K008824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Petrisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom
Račianska 114, 831 54 Bratislava, občan SR, sp. zn. 4K/68/2016 nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·

pohľadávka veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava , IČO: 31
318 916, prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 75.999,14 EUR.

V Bratislave, dňa 13.04.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K008825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Zabák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1424/18, Mod ra Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 8, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016, S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Lukáš Zabák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Družstevná 1424/18, 900 01 Modra
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 24. 07. 1990
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016, S1499
Spisová značka súdneho spisu: 4K/20/2016
1. Všeobecná časť
V súlade s ustanovením § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) predkladá Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca úpadcu: Lukáš Zabák, bytom: Družstevná 1424/18,
900 01 Modra, dátum narodenia: 24. 07. 1990 (ďalej len „Úpadca“), konečný rozvrh výťažku zo speňažovania
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Konkurz na majetok Úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/20/2016 zo dňa 06.
07. 2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 133/2016 zo dňa 12. 07. 2016.
Po ustanovení do funkcie správca v zmysle príslušných predpisov vyzval zahraničných veriteľov Úpadcu na
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Po ustanovení do funkcie správca v zmysle príslušných predpisov vyzval zahraničných veriteľov Úpadcu na
prihlásenie pohľadávky a vykonával potrebné kroky k zisteniu, spísaniu a speňaženiu majetku Úpadcu. S týmto
cieľom správca rozoslal žiadosti o poskytnutie súčinnosti bankám, Krajskému dopravnému inšpektorátu Bratislava,
Centrálnemu depozitáru cenných papierov, a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Oslovené
subjekty zaslali negatívne odpovede s výnimkou Slovenskej sporiteľne, a. s., ktorá viedla vkladnú knižku Úpadcu.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutočnila dňa 14. 10. 2015. Za zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR, ktorý ako
príslušný orgán v zmysle § 82 ZKR ukladá správcovi záväzné pokyny a odporúčania v súvislosti so správou majetku
podliehajúceho konkurzu, jeho speňažovaním a inými činnosťami správcu, bola zvolená Poštová banka, a.s. so
sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/20/2016 zo dňa 26. 07. 2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 147/2016 zo dňa 01. 08. 2016 bol Úpadcovi k rukám správcu vrátený preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR.
Dňa 11. 08. 2016 správca zabezpečil majetok Úpadcu – peňažnú hotovosť vo výške 1.700,- EUR, ktorú vložil na
novozaložený bankový účet.
Dňa 27. 09. 2016 správca vyzval zamestnávateľa úpadcu: B Braun Avitum s.r.o. na vykonávanie zrážok zo mzdy
úpadcu. Do vyhotovenia tohto rozvrhu zamestnávateľ úpadcu vykonal 7 zrážok: za mesiac 09/2016 vo výške 113,30
EUR, za mesiac 10/2016 vo výške 42,13 EUR, za mesiac 11/2016 vo výške 133,30 EUR, za mesiac 12/2016 vo
výške 180,30 EUR, za mesiac 01/2017 vo výške 165,88 EUR, za mesiac 02/2017 vo výške 146,57 EUR a za
mesiac 03/2017 vo výške 99,04 EUR.
Dňa 10. 02. 2017 správca speňažil vkladnú knižku Úpadcu s konečným zostatkom 22,35 EUR jej zrušením.
Vyššie uvedený majetok – preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, zabezpečená peňažná
hotovosť, zrážky zo mzdy a zostatok na vkladnej knižke je zaradený do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý
je predmetom tohto rozvrhu.
Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty sa znižuje o sumu pohľadávok proti
podstate, ktoré bolo potrebné v súvislosti s konkurzom, správou majetku a jeho speňažovaním vynaložiť.
Predovšetkým ide o nasledujúce pohľadávky proti podstate: (i) poštovné v súvislosti so žiadosťami o poskytnutie
súčinnosti a výzvou na vykonávanie zrážok zo mzdy úpadcu, (ii) poštovné v súvislosti s komunikáciou s veriteľmi
prihlásených pohľadávok, (iii) poplatky za poskytnutie súčinnosti bankami, (iv) poplatok za zrušenie vkladnej knižky
a (v) bankové poplatky v súvislosti s vedením a administráciou účtu Úpadcu v banke.
Pohľadávkou proti podstate je tiež odmena správcu a s účinnosťou od 01. 03. 2017 paušálna náhrada nákladov za
vedenie kancelárie. Správcovi vznikol právoplatnosťou uznesenia Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/20/2016
zo dňa 13. 12. 2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 242/2016 z dňa 19. 12. 2016 nárok na
paušálnu odmenu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 397,91 EUR. Správcovi vznikol v súvislosti so
speňažovaním majetku všeobecnej podstaty Úpadcu nárok na odmenu správcu z výťažku podľa § 13 a nasl.
Vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).
Správcovi vznikol podľa § 24b písm. e) nárok na paušálnu náhradu nákladov za vedenie kancelárie.
Pohľadávkou proti podstate je nakoniec aj súdny poplatok z výťažku určený podľa zákona SNR č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSP“).
Správca predpokladá, že po schválení návrhu konečného rozvrhu a po jeho rozvrhnutí do právoplatnosti
rozhodnutia o zrušení konkurzu v prospech majetku všeobecnej podstaty budú vykonané ďalšie zrážky zo mzdy
Úpadcu. Správca bude tento výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate priebežne speňažovať na základe
doplňujúcich rozvrhov výťažku.
2. Rozvrhová časť
2.1 Súhrn
Hodnota všeobecnej podstaty k 11.04.2017:

3.266,75 EUR

Odmena správcu:

462,52 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z toho odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
z toho odmena správcu za speňaženie súpisovej položky č. 1
z toho odmena správcu za speňaženie súpisovej položky č. 2
z toho odmena správcu za speňaženie súpisových položiek č. 4 – 10

Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:

Deň vydania: 21.04.2017

397,91 EUR
17,00 EUR
3,58 EUR
44,03 EUR
291,82 EUR

Výška súdneho poplatku:

30,00 EUR

Výsledná suma výťažku zo všeobecnej podstaty:

2.482,41 EUR

Celková zistená výška pohľadávok nezabezpečených veriteľov:

24.708,29 EUR

Percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených
veriteľov z výťažku zo všeobecnej podstaty:

10,046871 %

Výška pohľadávok jednotlivých nezabezpečených veriteľov:
·

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803:
·

16.897,17 EUR

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890:
·

Consumer Finance Holding, a.s.

Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130:
·

5.829,76 EUR

488,00 EUR

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713:

1.493,36 EUR

Podiel a percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých nezabezpečených veriteľov na výťažku zo speňažovania
všeobecnej podstaty:
·

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803:

1.697,64 EUR
68,386642 %

·

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890:

585,71 EUR
23,594348 %

·

Consumer Finance Holding, a.s.

Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130:49,03 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1,975046 %
·

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713:150,03 EUR
6,043396 %
3. Schválenie konečného rozvrhu
Dovoľujem si Vás týmto požiadať o schválenie rozvrhu v zmysle tohto Návrhu konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty v lehote pätnásť (15) dní odo dňa doručenia, prípadne v rovnakej lehote u Správcu uplatniť
námietky voči Návrhu konečného rozvrhu výťažku.
S úctou,

______________________________
Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K008826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Agentúra Pardon – TN, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín, IČO: 34 141 987,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
39,12 EUR;
2. pohľadávka veriteľa Agentúra Pardon – TN, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín, IČO: 34 141 987,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
67,85 EUR;
3. pohľadávka veriteľa Agentúra Pardon – TN, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín, IČO: 34 141 987,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
251,35 EUR;
4. pohľadávka veriteľa Agentúra Pardon – TN, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín, IČO: 34 141 987,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške
439,66 EUR;
5. pohľadávka veriteľa Agentúra Pardon – TN, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín, IČO: 34 141 987,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. pohľadávka veriteľa Agentúra Pardon – TN, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín, IČO: 34 141 987,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške
175,21 EUR;
6. pohľadávka veriteľa Agentúra Pardon – TN, s.r.o., Jilemnického 23, 911 01 Trenčín, IČO: 34 141 987,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške
248,71 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K008827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 9/1474, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 14/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 164,20 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pracovná zmluva, výkon práce úpadcu, časť mzdy za mesiac marec 2017,
Dlžník: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ul. Jána Jánoša 1, 843 02 Bratislava,
IČO: 35 757 442
Dátum splatnosti: apríl 2017
Súpisová hodnota: 164,20 EUR
Deň zápisu: 3. 4. 2017

K008828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Garajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 8/
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 309,92 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pracovná zmluva, výkon práce úpadcu, časť mzdy za mesiac marec 2017,
Dlžník: DSV Slovakia, s. r. o., Diaľničná 6, 903 01 Senec, IČO: 35 757 345
Dátum splatnosti: apríl 2017
Súpisová hodnota: 309,92 EUR
Deň zápisu: 18. 4. 2017

K008829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pažitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestová 5/745, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 19/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
za apríl 2017
Suma: 42,17 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 42,17 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 3.4.2017

K008830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 899/62, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.04.2017 č. k. 25K/7/2017-228, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 70/2017 zo dňa 10.04.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953,
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, súd uznal konkurz za malý a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Erik Bilský,
so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
V zmysle ustanovenia § 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 správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je: 1000339631/3100, Sberbank Slovensko, a. s..
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 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K008831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu LMV, s.r.o., so sídlom Orešianska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 254 746,
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 160: veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená suma: 2.574,- EUR.
Pohľadávka č. 161: veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená suma: 7.722,- EUR.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K008832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016_S1652
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
23K/19/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu LMV, s.r.o., so sídlom Orešianska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 254 746,
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 162: veriteľ COLORSPOL, spol. s.r.o., so sídlom: Novoť 153, 029 55 Novoť, IČO: 36 377 384,
celková prihlásená suma: 3.268,22 EUR.
Pohľadávka č. 163: veriteľ COLORSPOL, spol. s.r.o., so sídlom: Novoť 153, 029 55 Novoť, IČO: 36 377 384,
celková prihlásená suma: 9.704,32 EUR.
Pohľadávka č. 164: veriteľ COLORSPOL, spol. s.r.o., so sídlom: Novoť 153, 029 55 Novoť, IČO: 36 377 384,
celková prihlásená suma: 7.011,98 EUR.
Pohľadávka č. 165: veriteľ COLORSPOL, spol. s.r.o., so sídlom: Novoť 153, 029 55 Novoť, IČO: 36 377 384,
celková prihlásená suma: 3.788,- EUR.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K008833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 16.02.2016 č. k. 25K/43/2015-109, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 36/2016 zo dňa 23.02.2016, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: AUTO - AZ s.r.o., so sídlom Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote prihláška pohľadávky,
ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Por. č.

1

Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

REMAS Servis, s.r.o.

Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava

35 760 303

1 256,38 €

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Antálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2017 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Renata Petrová, správca úpadcu: Ing. Eva Antálková, nar. 18.12.1965, Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa, podľa §
85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, v úradných hodinách v pondelok, utorok a piatok od 10.00 do 16.00 hod, v
stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu si možno vopred dohodnúť na tel.
č.: 0903103371.
V Šali, dňa 18. 04. 2017
Ing. Renata Petrová, správca

K008835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 434, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 9
druh súpisovej zložky : peňažná pohľadávka
suma : 663,88.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : nespotrebovaná časť preddavku
deň zapísania majetku do súpisu: 30.1.2017
dôvod zapísania majetku do súpisu : § 67 ods.1 písmeno d) ZKR

Súpisová zložka majetku č. 10
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 150.-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mena : EUR
právny dôvod vzniku : zrážky zo mzdy v rozhsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac november 2016
súpisová hodnota : 150.-eur
deň zapísania : 13.1.2017

Súpisová zložka majetku č. 11
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 150.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : zrážky zo mzdy v rozhsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac január 2017
súpisová hodnota : 150.-eur
deň zapísania : 8.3.2017

K008836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto v súlade s ust. § 40 ods.1 písm. b) vyhlášky č. 665/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštuturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov preraďuje časť
výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty nasledovne:
opis súpisovej zložky, z ktorej má byť preradený výťažok zo speňaženia Označenie podstaty, z ktorej bol výťažok zo
speňaženia vyradený , Označenie podstaty, do ktorej bol výťažok zo speňaženia zaradený , výška výťažku
preradeného do podstaty- nehnuteľnosti- K.ú. Bánovce nad Bebravou, okres : Bánovce nad Bebravou, obec :
Bánovce nad Bebravou, LV č. 2974- parc.č. 2477/32 o výmere 2053 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 2492
o výmere 769 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 2493 o výmere 229 m2 zastavané plochy a nádvoria, stavby
: súpisné číslo 901, budova pre generátor postavená na parc.č. 2492, súpisné číslo 901 kompresorovňa postavená
na parc.č. 2493, všetko v podiele 1/1, vo vlastníctve úpadcu oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s, so sídlom cintorínska 21, Bratislava 81499, číslo zabezpečených pohľadávok Z 14.1, všeobecná
podstata 28 626,10.-eu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku : iná majetková hodnota
suma : 275,58.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : majetok úpadcu
súpisová hodnota : 275,58.-eur
deň zapísania majetku : 9.1.2017
dôvod zapísania majetku: podľa ustanovenia § 67 ods.1 písm. b)

Súpisová zložka majetku : iná majetková hodnota
suma : 396,76-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : majetok úpadcu
súpisová hodnota : 396,76.-eur
deň zapísania majetku : 9.1.2017
dôvod zapísania majetku: podľa ustanovenia § 67 ods.1 písm. b)

Súpisová zložka majetku : iná majetková hodnota
suma : 91,13-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : majetok úpadcu
súpisová hodnota : 91,13.-eur
deň zapísania majetku : 9.1.2017
dôvod zapísania majetku: podľa ustanovenia § 67 ods.1 písm. b)
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Súpisová zložka majetku : iná majetková hodnota
suma : 75.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : majetok úpadcu
súpisová hodnota : 75.-eur
deň zapísania majetku : 9.1.2017
dôvod zapísania majetku: podľa ustanovenia § 67 ods.1 písm. b)

súpisová zložka majetku : iná majetková hodnota
nájomne za mesiac júl 2015
súpisová hodnota : 100.-eur
dôvod zapísania do súpisu : majetok nadobudnutý úpadcom počas konkurzu- nájomné uhradené nájomcom
deň zapísania do súpisu: 20.5.2016

K008838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HoKo Stav, a.s., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 812, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 500 092
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/14/2016 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/14/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty – HoKo Stav, a.s., sp. zn. 22K/14/2016
STAVBA: 1.
popis: sklad slamy

ulica: -

číslo LV: 4008

obec: Púchov

parc. č.: 1427

súpisné číslo: 929

názov k.ú.: Horné Kočkovce

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Púchov

súpisová hodnota: 33.000,00,-€

Orientačné číslo vchodu: -

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 2.
popis: nespotrebovaný preddavok
zostatková suma: 1.659,70,-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K008839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ProCons s.r.o., Pod Dielom 407/35, Liptovský Mikuláš 031 05, IČO: 47 608 064, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 61488/L

Úpadca:

Poľnohospodárske družstvo Polianka „v konkurze“

Sp.zn.:

38K/40/2014, Okresný súd Trenčín

Vec:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Poľnohospodárske družstvo Polianka, so sídlom
M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO: 34 105 034, vyhotovená v zmysel ustanovenia §38 ods. 6 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ZoKR).

Miesto konania:

Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava

Deň konania:

12.04.2017

Členovia veriteľského výboru:

1. ProCons s.r.o., predseda VV, prítomný
2. Petro Consulting, s.r.o., člen, prítomný
3. FINTRADE Nitra spol. s r.o. člen, neprítomný, hlasovanie per rollam

Program zasadnutia: Uloženie záväzného pokynu na speňaženie časti podniku úpadcu.

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru. Skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní dvaja z troch členov veriteľského výboru. Programom zasadnutia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní dvaja z troch členov veriteľského výboru. Programom zasadnutia
veriteľského výboru je uloženie záväzného pokynu správcovi na speňaženie časti podniku, a to na základe žiadosti
správcu, zhodnotenia majetku úpadcu a vhodných spôsobov jeho speňažovania.

Na základe oprávnenia podľa §83 ods. 1 ZoKR príslušný orgán je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn , ako
postupovať, ak ide a) o speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú pdostatu, resp. b) spoločné speňaženie majetku
tvoriaceho viaceré oddelené podstaty alebo všeobecnú podstatu a jednu alebo viaceré oddelené podstaty. Správca
za najvhodnejší spôsob speňaženia majetku úpadcu navrhol speňaženie predajom časti podniku.

Vzhľadom na ospravedlnenie neprítomnosti člena veriteľského výboru FINTRADE Nitra spol. s r.o., zaslal predseda
veriteľského výboru členom veriteľského výboru pred konaním zasadnutia veriteľského výboru návrh na prijatie
uznesenia, ktorý znie nasledovne:

Návrh uznesenia č. 1:
„Veriteľský výbor u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty a ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2014 dňa 29.10.2014 postupom podľa §92 ods. 1
písm. d) v spojení s §92 ods. 2 ZKR predajom časti podniku. „

Návrh uznesenia č. 2:
„Veriteľský výbor s ú h l a s í s podmienkami speňažovania navrhnutými správcom s nasledovnými zmenami i) pre
prvé kolo speňažovania je stanovená minimálna kúpna cena 80% súpisovej hodnoty časti podniku, v každom
ďalšom kole minimálna kúpna cena stanovená nie je a ii) záujemca je povinný zložiť v každom kole ponukového
konania na účet správcu zábezpeku vo výške 50% ponúknutej kúpnej ceny.“
Za predložený návrh uznesenia 1 a uznesenia 2 hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:
Za prijatie uznesenia 1 a 2 hlasovali: prítomný veriteľ ProCons s.r.o., Petro Consulting, s.r.o., FINTRADE Nitra spol.
s r.o. (hlasovanie per rollam).
Veriteľský výbor u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty a ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2014 dňa 29.10.2014 postupom podľa §92 ods. 1
písm. d) v spojení s §92 ods. 2 ZKR predajom časti podniku.
Veriteľský výbor s ú h l a s í s podmienkami speňažovania navrhnutými správcom s nasledovnými zmenami i) pre
prvé kolo speňažovania je stanovená minimálna kúpna cena 80% súpisovej hodnoty časti podniku, v každom
ďalšom kole minimálna kúpna cena stanovená nie je a ii) záujemca je povinný zložiť v každom kole ponukového
konania na účet správcu zábezpeku vo výške 50% ponúknutej kúpnej ceny.
Program zasadnutia veriteľského výboru bol prijatím uznesenia a uložením záväzného pokynu správcovi vyčerpaný.
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomnému členovi veriteľského výboru za účasť a zasadnutie
veriteľského výboru ukončil o 10:30 hod.
V Bratislave, dňa 12.04.2017

Ing. Marek Podhorány
ProCons s.r.o., predseda veriteľského výboru
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K008840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro Continental Building a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 410 376
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2016 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Lukáš Tyko, správa úpadcu Euro Continental Building a.s. v konkurze, so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05
Trenčín, IČO: 46 410 376 podľa § 34, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať 26.05.2017 o 10:00 hod. v kancelárii správcu na Palackého 5, 911 01
Trenčín (1. poschodie) s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba veriteľského výboru
3. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
4. Záver
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného registra) spolu
s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.

K008841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEON, s.r.o. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 507
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 3. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu: CEON, s.r.o. „v konkurze“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so sídlom: Mierové námestie 8, Trenčín 911 01, IČO: 35 925 507
podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predpisov (ďalej len „ZoKR“)
Spisová značka súdneho spisu: 40K/12/2015
miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 12.04.2017
začiatok zasadnutia: 13.00 hod.
Prítomní:
1.
·
1.
2.
·
·
·
1.

Predseda veriteľského výboru :
Obec Šalgovce – Za: JUDr. Mgr. Andrea Pállová, na základe PM
Správca: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. – za: JUDr. Michal Reken, PhD, komplementár
Členovia veriteľského výboru :
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a .s. – Za: JUDr. Mária Veselá, na základe Poverenia
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – Za: Ing. Mgr. Andrea Koptíková, na základe Poverenia
Mgr. Jones Ľudmila, osobne
Zabezpečený veriteľ v prvom poradí: Tatra banka, akciová spoločnosť – za: Ing. Michal Juran, na
základe Poverenia

Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Podanie podrobnej správy o priebehu správy a speňažovania majetku úpadcu zo strany správcu
3. Oboznámenie veriteľského výboru o vlastníckych vzťahoch k hnuteľnému majetku nachádzajúcemu sa
v objekte kaštieľa (najmä dôvodov, prečo predmetný majetok nie je zaradený do súpisu majetku)
a oboznámenie o stave zisťovania ďalšieho majetku úpadcu doposiaľ nezapísaného do súpisu majetku
príslušných podstát zo strany správcu
4. Oboznámenie veriteľského výboru o zisteniach správcu k prebiehajúcim podnikateľským aktivitám v kaštieli
zo strany správcu
5. Odporovateľné úkony – podanie podrobnej správy o stave preskúmavania úkonov, ktorým by bolo možné
v konkurze odporovať zo strany správcu
6. Oboznámenie veriteľského výboru o počte a stave prebiehajúcich incidenčných konaní
7. Diskusia
8. Záver.
· k bodu 1. Úvod
Na úvod predseda veriteľského výboru privítal prítomných členov veriteľského výboru a konštatuje, že boli splnené
všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1 ZoKR na zvolanie a následné konanie 3. zasadnutia
veriteľského výboru. Nakoľko sú prítomní 4 členovia veriteľského výboru, je teda v súlade s ust. §-u 38 ods. 2 ZoKR
veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Predseda veriteľského výboru ďalej konštatuje, že predvolaný správca a zástupca zabezpečeného veriteľa v prvom
poradí sú prítomní.
·

k bodu 2. Podanie podrobnej správy o priebehu správy a speňažovania majetku úpadcu zo strany
správcu

Správca informoval prítomných členov, že nájomná zmluva, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti bola ukončená.
Správca uzavrel novú nájomnú zmluvu so spoločnosťou Karpatská poľovnícka spoločnosť s.r.o., so sídlom
Šalgovce 28, Šalgovce 956 06, IČO: 43 895 778 v súlade s ustanoveniami ZoKR. Nájomca v zmysle zmluvy
udržiava nehnuteľnosti v prevádzkyschopnom stave, uhrádza náklady na energie, alikvotnú časť DzN. Správca
rokuje s poisťovňami o uzavretí vhodného poistenia nehnuteľností – k dnešnému dňu predložená ponuka na poistné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rokuje s poisťovňami o uzavretí vhodného poistenia nehnuteľností – k dnešnému dňu predložená ponuka na poistné
vo výške 3 000 € je neakceptovateľná, v priebehu cca 2 týždňov by mala byť nová poistná zmluva uzavretá.
Správca ďalej informoval, že do dnešného dňa nezistil žiadneho záujemcu o kaštieľ, na trhu s nehnuteľnosťami nie
je o tieto nehnuteľnosti záujem.
K predmetnému vyjadreniu sa pripojil zástupca zabezpečeného veriteľa, ktorý prítomných informoval o postupe
Tatra banky, a.s. ako zabezpečeného veriteľa ešte počas obdobia pred vyhlásením konkurzu. Zabezpečený veriteľ
sa pokúšal hľadať záujemcu na vnútornom trhu za účelom speňaženia nehnuteľností v rámci výkonu záložného
práva, čo sa však nepodarilo. Následne bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu.
·

k bodu 3. Oboznámenie veriteľského výboru o vlastníckych vzťahoch k hnuteľnému majetku
nachádzajúcemu sa v objekte kaštieľa (najmä dôvodov, prečo predmetný majetok nie je zaradený do
súpisu majetku) a oboznámenie o stave zisťovania ďalšieho majetku úpadcu doposiaľ nezapísaného
do súpisu majetku príslušných podstát zo strany správcu

Správca informoval prítomných, že všetok hnuteľný majetok bol prevedený na základe zmlúv, ktoré boli predložené
na predchádzajúcom zasadnutí veriteľského výboru. Podľa doterajších zistení správcu týmto právnym úkonom už
nie je možné odporovať z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty. Správca žiaden iný majetok zatiaľ nezistil.
·

k bodu 4. Oboznámenie veriteľského výboru o zisteniach správcu k prebiehajúcim podnikateľským
aktivitám v kaštieli zo strany správcu

Podnikateľské aktivity vykonáva nájomca – obchodná spoločnosť Karpatská poľovnícka spoločnosť s.r.o..
·

k bodu 5. Odporovateľné úkony – podanie podrobnej správy o stave preskúmavania úkonov, ktorým
by bolo možné v konkurze odporovať zo strany správcu

Správca informoval, že neboli zistené žiadne úkony, ktorým by bolo možné v konkurze odporovať.
·

k bodu 6. Oboznámenie veriteľského výboru o počte a stave prebiehajúcich incidenčných konaní

Správca informoval o nasledovných konaniach:
K dnešnému dňu sú 2 konania zastavené pre nezložený preddavok na trovy konania, a to:
1. Žalobca JT COMPANY INVEST s.r.o. (právny nástupca FRESH FOOD s.r.o.) vedené pod spisovou
značkou 37Cbi/19/2016
2. Žalobca R-PROCESY, s.r.o. vedené pod spisovou značkou 37Cbi/22/2016.
2 súdne konania sú aktívne, a to:
1. Žalobca JUDr. Juraj Veverka (žalovaná suma 229 428,74 €) vedené pod spisovou značkou 36Cbi/269/2016
– ešte nebolo nariadené pojednávanie
2. Žalobca Heringeš & Partner, s.r.o. (žalovaná suma 602,49 € a 140 011,51 €) vedené pod spisovou značkou
37Cbi/21/2016 – odoslané vyjadrenie žalovaného k žalobe
· k bodu 7. Diskusia
Prítomní členovia veriteľského výboru vzali správu správcu na vedomie.
Člen veriteľského výboru Mgr. Ľudmila Jones navrhla správcovi, aby dal vyhotoviť materiál na ponuku na predaj
nehnuteľností aj do zahraničia, za účelom získania záujemcu. Veritelia môžu byť súčinní pri hľadaní záujemcu.
Poverený zástupca člena veriteľského výboru Sociálna poisťovňa požiadal správcu o pravidelné zasielanie správ
o činnosti pri správe a speňažovaní majetku.
Správca vzal predmetné žiadosti na vedomie.
Následne prebehla diskusia o možnom spôsobe speňaženia majetku úpadcu, boli prerokované viaceré alternatívy:
predaj podniku verejným ponukovým konaním, predaj nehnuteľného majetku dražbou ako celok, alebo samostatne
kaštieľ a samostatne pozemky.
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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Správca oboznámil prítomných, že v priebehu 2 týždňov zašle členom písomnú žiadosť o uloženie záväzného
pokynu na speňaženie majetku úpadcu.
Prítomní členovia vzali uvedené na vedomie.
·

k bodu 7. Záver

Predseda veriteľského výboru prítomným členom poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 14.05
hod. ukončil.
Obec Šalgovce
Za: JUDr. Mgr. Andrea Pállová, advokát

K008842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mihálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechov 354, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/62/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Kruk Česká a Slovenská republika, s.r.o.
so sídlom Československé armády 957/7
500 03 Hradec Králové

splnomocnený právny zástupca spoločnosti

JUDr. Jiří Šmída, advokát
Eliščino nábreží 280/23
500 03 Hradec Králové
Česká republika

V Trenčíne dňa 18.04.2017

SPISOVÁ ZNAČKA: 38K/62/2015, S373

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

V zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ ZKR“) Vám po speňažení
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladám na schválenie konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
I Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38K/62/2015 zo dňa 22.12.2015, ktoré bolo publikované v Obchodnom
vestníku s účinkami zverejnenia podľa § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako
„ZKR“) dňa 30.12.2015 vyhlásil súd konkurz na majetok úpadcu: Oľga Mihálová, Zliechov 354, 018 32, dátum
nar.: 16.10.1962 (ďalej ako „úpadca“) a zároveň ma súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu. Konkurz na majetok
úpadcu sa tak považuje za vyhlásený dňa 31.12.2016.

Dňa 31.12.2015 začala plynúť základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, pričom táto
lehota uplynula dňa 15.02.2016. Po preskúmaní doručených podaní som zapísal do zoznamu pohľadávok 7
prihlášok (jedna zabezpečená pohľadávka veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.) od 5 veriteľov. Po preskúmaní
doručených podaní som nezapísal do zoznamu pohľadávok 1 podanie od veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s. r. o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199 (tento veriteľ
prihlásil celkovo 1 pohľadávku 1 podaním), pričom ostatné podania boli zapísané do zoznamu pohľadávok a ďalej
na ne v konkurze bolo prihliadané ako na prihlášky pohľadávok.

Ako správca úpadcu som požiadal Okresný súd Trenčín, aby rozhodol, či sa na podanie veriteľa KRUK Česká
a Slovenská republika s. r. o. doručené dňa 10.02.2016 bude prihliadať ako na prihlášku pohľadávky.

Okresný súd Trenčín rozhodnutím zo dňa 17.02.2016, ktoré bolo publikované v obchodnom vestníku č. 36/2016 dňa
23.02.2016 rozhodol, že na podanie veriteľa obchodnej spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o. so
sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO 24 785 199, Česká republika, doručené
správcovi dňa 10.02.2016, sa prihliada ako na prihlášku.

V rámci základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi tiež doručená prihláška veriteľa Všeobecná úverová banka,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 v zastúpení spoločnosťou Consumer Finance
Holding, a.s., prihlášku pohľadávky do konkurzu na majetok úpadcu (t. j. Oľgy Mihálovej) vo výške 6.251,10 EUR
titulom nárokov zo Zmluvy o poskytnutí úveru „Hypopôžička“ č. U 13424-07 zo dňa 24.07.2007- nezaplatenie dlžnej
sumy. Pohľadávka bola mnou zistená vo výške 5.532,13 EUR.

Dňa 13.09.2016 bola uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky
veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok., pričom dňa 17.10.2016
správca úpadcu poprel pohľadávku veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o. v časti úrokov v sume 1.163,02 Eur.

Dňa 16.03.2016 uplynula lehota na popieranie pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzného konania na
majetok úpadcu Oľga Mihálová, pričom som ako správca konkurznej podstaty poprel pohľadávku veriteľa KRUK
Česká a Slovenská republika, s.r.o. v časti nákladov z uplatnenia vo výške 23,92 Eur, pohľadávku veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s. v časti nákladov z uplatnenia vo výške 718,97 Eur a pohľadávku veriteľa Home
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná úverová banka, a.s. v časti nákladov z uplatnenia vo výške 718,97 Eur a pohľadávku veriteľa Home
Credit Slovakia, a.s. v časti nákladov z uplatnenia vo výške 591,92 Eur. Veriteľom popretých pohľadávok bolo
v súlade s ustanovením § 32 ods. 18 ZKR oznámené popretie časti pohľadávok.

V zákonom stanovenej lehote sa dňa 04.04.2016 uskutočnila schôdza veriteľov, pričom na schôdzi bol riadne
zvolený zástupca veriteľov, spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Následne v rámci uskutočňovania krokov smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty,
dňa 09.03.2016 správca konkurznej podstaty úpadcu Oľga Mihálová podal na Okresný súd Trenčín žalobu
o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Následne bol uznesením Okresného súdu Trenčín zo
dňa 07.10.2016, schválený súdny zmier v právnej veci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
Oľgy Mihálovej a Miroslava Mihála, konanie vedené na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 24C/47/2016.
Predmetom uzavretého súdneho zmieru bola dohoda, na základe ktorej správca JUDr. Andrej Jaroš po speňažení
hnuteľných vecí patriacich do BSM, vyplatí 1/2 sumy zo speňaženia majetku na účet správcu úpadcu, Miroslava
Mihála.

V nadväznosti na rozsudok Okresného súdu Trenčín o vyporiadaní BSM zo dňa 05.10.2016, č. k. 24C/47/2016-49,
na základe verejného ponukového konania, oznámenie o vyhlásení ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
201/2016 dňa 19.10.2016, uzatvoril správca JUDr. Andrej Jaroš, Kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil
cenovú ponuku vyhodnotenú ako víťaznú. Predmetom Kúpnej zmluvy bola kúpa nižšie uvedeného majetku
zapísaného do zoznamu majetku všeobecnej podstaty úpadcu, Oľgy Mihálovej, za kúpnu cenu 250 Eur:

- Televízor Panasonic, r.v. 2006, používaný - funkčný
- Práčka Zanussi, r.v. 2008, používaný - funkčný
- Chladnička Elektrolux, r.v. 2009, používaný - funkčný
- Mikrovlnná rúra BEKO, r.v. 2010, používaný - funkčný
- Posteľ, r.v. približne 1987, používaný - funkčný

V súlade s uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 07.10.2016, bola na účet správcu úpadcu, Miroslava Mihála,
vyplatená suma rovnajúca 1/2 z hodnoty získanej speňažením hnuteľného majetku, a to suma vo výške 125,00 Eur.

Počas konkurzného konania boli na účet, ktorý je vedený pre potreby konkurzného konania pravidelne pripisované
zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom úpadcu, spoločnosťou Bel Power Solutions, s.r.o., so sídlom Areál
ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 297 364 a úroky, ktoré sú súčasťou všeobecnej konkurznej
podstaty.

Do všeobecnej konkurznej podstaty sú tiež zahrnuté finančné prostriedky úpadcu, v hodnote 1700,00 Eur, ktoré
úpadca zložil na účet vedený pre potreby konkurzného konania.

Dňa 24.03.2017 som spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., ako zástupcovi zabezpečeného veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s., predložil návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty spoločnosti Všeobecná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná úverová banka, a.s., predložil návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty spoločnosti Všeobecná
úverová banka, a.s. a požiadal som o jeho schválenie. Neuspokojená časť zabezpečenej pohľadávky vo výške
471,09 EUR bude uspokojovaná pomerným spôsobom z výťažku zo všeobecnej podstaty.

Dňa 07.04.2017 bolo doručené do kancelárie správcu schválenie rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, sp. zn.
38K/62/2015 spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s., ako zástupcom zabezpečeného veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s.

Dňa 10.04.2017 som podal na Okresný súd Trenčín správu o priebehu konkurzného konania a zároveň som túto
správu predložil zvolenému zástupcovi veriteľov, spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. Súčasne
som Okresnému súdu Trenčín predložil zoznam pohľadávok proti podstate.

V súlade s ust. § 96 ods. 2 bol dňa 22.02.2017 v Obchodnom vestníku č. 37/2017 publikovaný oznam, o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate a zároveň bol zverejnený zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej
podstaty. Žiadna oprávnená osoba nevyužila svoje právo nahliadnuť do tohto zoznamu a ani namietnuť pohľadávku
proti podstate.

Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku neevidujem žiadne spory o určenie popretých pohľadávok
alebo iné spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu. V súlade s § 101 ods. 1 ZKR som
pripravil pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.

II
Rozvrhová časť

A/ Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy

Do konečného rozvrhu výťažku boli zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu
zapísaného do všeobecnej podstaty, celkovo vo výške 2.866,44 EUR:

- Peňažné prostriedky vo výške 1.700,00 EUR, ktoré úpadca uviedol v návrhu na vyhlásenie konkurzu, boli vložené
na účet konkurznej podstaty
- Zrážky zo mzdy úpadcu spolu vo výške 1.041,40 EUR
- Výťažok zo speňaženia hnuteľného majetku vo výške 125,00 EUR
- úroky vo výške 0,04 Eur

ČÍSLO

VERITEĽ

ZISTENÁ
SUMA

VÝŠKA
USPOKOJENIA

POZNÁMKA

DÔVERA zdravotná poisťovňa,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1-DZ-1

DÔVERA zdravotná poisťovňa,
181,30 EUR
a.s.

-

12,86 EUR

2-DZ-2

DÔVERA zdravotná poisťovňa,
116,02 EUR
a.s.

-

8,23 EUR

3-HC-1 Home Credit Slovakia, a.s.

4 453,26 EUR -

315,97 EUR

14 889,90 EUR -

1 056,46 EUR

5-PB-1 Poštová Banka, a.s.

4 051,72 EUR -

287,48 EUR

6-PB-2 Poštová Banka, a.s.

6 463,89 EUR -

458,62 EUR

4-KR-1

KRUK Česká
republika s.r.o.

a

Slovenská

7-VÚ-1 Všeobecná úverová banka, a.s. 468,09 EUR

8-EOS-1 EOS KSI Slovensko, s.r.o.

SPOLU

Neuspokojená
časť
zabezpečenej
predsatvuje sumu 468,09 EUR

pohľadávky

33,21 EUR

4 386,38 EUR pohľadávka prihlásená po základnej prihlasovacej lehote 311,22 EUR

35 010,56 EUR

2 484,06 EUR

B/ Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate, ktoré tvoria prílohu tohto návrhu Jednalo sa
napríklad o odmenu správcu, poplatky za súčinnosť tretích osôb, bankové poplatky, poštovné, súdny poplatok (viď
príloha).

C/ Výťažok na uspokojenie veriteľov

Výsledná suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 2.484,06 EUR. Uspokojenie veriteľov
z výslednej sumy je na úrovni 7,10 % zo zistenej sumy prihlásených a zistených pohľadávok veriteľov.

D/ Rekapitulácia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.866,44

EUR

382,38

EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate:
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

2.484,06

EUR

III
Záver

Podľa § 101 ods. 1 ZKR predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
úpadcu a súčasne určujem lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

.............................................................
JUDr. Andrej Jaroš
správca úpadcu Oľga Mihálová

Prílohy: Konečný rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Zoznam pohľadávok proti podstate

K008843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

konkurzná vec vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 31K/42/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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HLASOVACÍ LÍSTOK
Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484, ako zástupca
veriteľov v zmysle § 38 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v konkurznej veci úpadcu Iveta Kráľová, Janka Kráľa 16, 95612 Kamanová,
Slovenská republika, v konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31K/42/2015 vo veci uloženia záväzného
pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej podstay, a to majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
172/2015 zo dňa 8.9.2015 - hnuteľný majetok, rozdelený do súborov, hlasuje nasledovne:
zástupca veriteľov udeľuje záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 172/2015 dňa 8.9.2015 - hnuteľný majetok v súboroch, a to v ponukovom konaní v
zmysle § 92 ods. 1 písm. d/ ZoKR, v zmysle Žiadosti správkyne o uloženie pokynu zo dňa 7.4.2017 a za
podmienok v nej uvedeneých.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29 augusta 8-10, Bratislava v zast. JUDr. Alena Gajdošová

zverejnil JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K008844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MM ENERG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 603 553
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka: MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova
trieda 52, 949 01 Nitra oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Školskej 3,
949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. Termín je potrebné si vopred
dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K008845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Illés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemné č. 712 712, 941 22 Zemné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 795 916
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 32R/2/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k.: 32R/2/2017 zo dňa 6.4.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 13.4.2017, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka – Alojz Illés, nar. 19.7.1957, bytom Zemné č. 712, 941 22
Zemné, IČO: 33795916. Správca dlžníka: Alojz Illés, nar. 19.7.1957, bytom Zemné č. 712, 941 22 Zemné, IČO:
33795916, RESKON, k. s., so sídlom kancelárie: M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky, zn. spr.: S1826, v zmysle §
8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp. zn.: 32R/2/2017 S1826 v
kancelárii správcu na adrese: M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky, počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 9.00 hod. do 15.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
sa podávajú vopred písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. č. 0907 734 692, resp. 0905 898989 a mailom
na adrese: areskonnz@gmail.com

JUDr. Jaromír Valent, komplementár správcu RESKON, k. s.,
Nové Zámky 18..4.2017

K008846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 445, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu: Jana
Ďurčová, nar.: 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, 935 85 Demandice týmto v súlade s § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa: 02.06.2017 o 09:00 hod. v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen,
3. podlažie, veľká zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia
aktuálny výpis z obchodného registra/ živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov
predložia aj plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kerestveyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa 10.10.2016, a teda aj predchádzajúceho súhlasu
zástupcu veriteľov s vylúčením majetku zo súpisu správca zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie majetku
úpadkyne hnuteľnej veci zo súpisu nasledovne:

– osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane, dátum prvej evidencie vozidla: 07.11.2002, VIN:
VF1KA1U0527554592, druh: AC Kombi, farba: modrá tmavá, zverejneného správcom v OV 193/2015 pod
súpisovou položkou majetku s por. č. 1, pod zn. K021892 dňa 08.10.2015 tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov zo speňažovania majetku v znení, ako bol zástupcovi veriteľov predložený listom
správcu zo dňa 30.09.2016, sp. zn. 32K/51/2015 S1719.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K008848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kerestveyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa 13.04.2017, a teda aj predchádzajúceho súhlasu
zástupcu veriteľov s vylúčením majetku zo súpisu správca zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie majetku
úpadkyne - peňažné prostriedky – výťažok dražby, hodnota: 27.499,57 € zo súpisu nasledovne:

majetok - peňažné prostriedky – výťažok dražby, hodnota: 27.499,57 € zverejneného správcom v OV 52/2016 pod
súpisovou položkou majetku s por. č. 6, pod zn. K005862 dňa 16.03.2016 tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov v znení, ako bol zástupcovi veriteľov predložený listom správcu zo dňa 05.04.2017, sp.
zn. 32K/51/2015 S1719.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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K008849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 735 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/2/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ 1. SCHôDZE VERITEĽOV
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
M – Real Invest Plus, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 735 744, sp.zn.
správc.spisu: 5K/2/2017/S 1448, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.06.2017
(utorok) o 10.00 hod. v sídle kancelárie správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina (Mariánske námestie nad
drogériou Teta smer od pošty) s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzu, 3. Voľba veriteľského výboru/zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu, 5.
Rôzne, záver.
Pri zisťovaní účasti, veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby
predložia aktuálny výpis zo zákonom určeného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa (neplatí pre
advokáta) a doklad totožnosti.
V Žiline dňa 17.04.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K008850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Matejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
029 53 Breza 417, 029 53 Breza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu: Igor Matejčík, nar. 31.10.1991, bytom 029 53 Breza 417
v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej len ZKR) v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.06.2017 o 10,00 hod., v sídle správcu konkurznej podstaty, ul. Jesenského
29, 036 01 Martin, prvé poschodie, s nasledujúcim predmetom rokovania: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2.
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR 3. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze
veriteľov 4. Voľba veriteľského výboru 5. Záver
Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia overené plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie
a preukaz totožnosti.

V Martine, dňa 17.4.2017
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K008851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šteiniger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 125, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1987
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/1/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina správca úpadcu: Tomáš Šteiniger, nar. 20.03.1987,
bytom Čierne 125, 023 13 Čierne, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN SK30 0900 0000 0004 3516 1057 vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca úpadcu Tomáš Šteiniger

K008852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švaňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom ČSA 1306/13, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Jozef Švaňa, nar. 18.8.1984, bytom ČSA 1306/13, 024 04 Kysucké Nové Mesto
(ďalej len „Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z. dopĺňa
o novú súpisovú zložku majetku:

8/
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie november 2016 vo výške 52,30 Eur
deň zaradenia do súpisu: 11.4.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,30 Eur

9/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie december 2016 vo výške 52,30 Eur
deň zaradenia do súpisu: 11.4.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,30 Eur

10/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie január 2017 vo výške 58,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 11.4.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 58,64 Eur

11/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie február 2017 vo výške 58,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 11.4.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 58,64 Eur

V Martine, dňa 11.4.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švaňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom ČSA 1306/13, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

VEC: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť konečný rozvrh
výťažku

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin zapísaná v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty Úpadcu:
Jozef Švaňa, nar. 18.8.1984, bytom ČSA 1306/13, 024 04 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „Úpadca“) v súlade
s ustanovením § - u 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

POUČENIE: V zmysle ust. § - u 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zostaveného zoznamu pohľadávok
proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Martine dňa 13.4.2017

JUDr. Marína Gallová
konkurzný a reštrukturalizačný správca
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K008854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefa Šálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2011 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2011
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Druh podania: Pripísanie poznámky o spornom zápise
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozefa Šálková, nar.: 18.03.1950, bytom: Športovcov
1174/2, 026 01 Dolný Kubín, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 3K/18/2011,
(ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 78 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku pripísanie poznámky o spornom zápise k časti
majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty, a to:
Peňažná pohľadávka
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

12
Peňažná pohľadávka
4.440,41
4.440,41

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Uplatnenie pripísania poznámky spornosti zo dňa 04.04.2017;
v prospech: Ondreja Jantiaka, nar.: 30.11.1944, bytom
Športovcov 1174/2, Dolný Kubín,
na časť pohľadávky vo výške: 2.972,80 EUR
1/1
Majetok patriaci úpadcovi, 03.02.2017

Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, P.O. Box 48, 829 48
Bratislava
4.440,41
Stavebné sporenie č. 0223679 3 05 zo dňa 03.09.2008

K008855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kubenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Michal Miho konkurzný správca úpadcu Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975, trvale bytom Rumunskej armády
3889/6, 036 01 Martin, aktuálne bytom Višňové 544, 013 23 Višňové
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oznamuje :

zvolanie 1. schôdze veriteľov podľa § 34 ods. 1 ZKR na deň 31.05.2017 o 10:30 hod., v sídle kancelárie správcu.

Program schôdze :

1. Prezentácia veriteľov

2. Otvorenie schôdze veriteľov

3. Hlasovanie veriteľov o odvolaní alebo zotrvaní správcu

4. Informovanie veriteľov o doterajšom vývoji konkurzu

5. Zistenie stanovísk veriteľov

6. Hlasovanie veriteľov o voľbe zástupcu veriteľov.

7. Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia – právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra, použiteľný na právne úkony, pokiaľ ho nepredložili už k prihláške. Pokiaľ sa na schôdzi
nezúčastnia priamo veritelia – fyzické osoby, alebo štatutárni zástupcovia veriteľov – právnických osôb, prípadne
osoby, ktoré sú oprávnené v zmysle platného právneho poriadku konať za veriteľa, môžu sa nechať na schôdzi zastúpiť
inou osobou a to písomným poverením alebo plnomocenstvom, ktoré sú vykonané v zmysle platného právneho
poriadku.

Mgr. Michal Miho, správca
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K008856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kubenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Miho konkurzný správca úpadcu Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975, trvale bytom Rumunskej armády
3889/6, 036 01 Martin, aktuálne bytom Višňové 544, 013 23 Višňové

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo VÚB, a.s., IBAN:
SK39 0200 0000 0037 9883 5659. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Michal Miho, správca

K008857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), IČO: 36 381 250, Okružná 3239, 900
01 Modra týmto na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa Autoservis DANIŠEK, s.r.o. zo dňa 31.03.2017
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku, zapísaného v súpise oddelenej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 06/2017 dňa 10.01.2017, v znení jeho zmeny, zverejnenej v OV č. 14/2017
zo dňa 20.01.017 nasledovne:
Predmet predaja
Predmetom predaja je:
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1. SÚBOR MOTOROVÝCH VOZIDIEL:
nákladné motorové vozidlo značky Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD,
EČV: ZA324BZ
VIN: ZFA22300005242582
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 2)
súpisová hodnota majetku: 600,00 EUR,

-

nákladné motorové vozidlo značky VOLKSWAGEN Crafter,
EČV: ZA087DU
VIN: WV1ZZZ2EZ96017537
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 3)
súpisová hodnota majetku: 6.000,00 EUR,

-

osobné motorové vozidlo značky MAZDA 6,
EČV: ZA879FD
VIN: JMZGG14R201258397
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 4)
súpisová hodnota majetku: 1.200,00 EUR,

-

nákladné motorové vozidlo značky KIA Cee´d,
EČV: ZA536DF
VIN: U5YFF24127L057111
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 6)
súpisová hodnota majetku: 1.200,00 EUR,

-

nákladné motorové vozidlo značky SEAT Altea XL,
EČV: ZA535EG
VIN: VSZZZ5PZ8R047111
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 7)
súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR,

-

osobné motorové vozidlo značky SEAT Ibiza ST,
EČV: ZA962ET
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VIN: VSZZZ6JZBR020227
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 8)
súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR,
-

nákladné motorové vozidlo značky Fiat Ducato 2.0,
EČV: ZA232CT
VIN: ZFA24400007747073
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 8)
súpisová hodnota majetku: 2.000,00 EUR,

-

nákladné motorové vozidlo značky AUDI A6 Allroad Quattro,
EČV: ZA653BX
VIN: WAUZZZ4F47N040947
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 10)
súpisová hodnota majetku: 3.000,00 EUR,

Celková súpisová hodnota súboru motorových vozidiel: 22.000,00 EUR.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania
I.
V I. kole verejného ponukového konania sa uskutoční predaj majetku za ponuku kúpnej ceny,
odsúhlasenú oddeleným veriteľom Autoservis DANIŠEK, s.r.o., oddelený veriteľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky ponuky vo verejnom ponukovom konaní. Záujemcovia sú povinní uhradiť v prospech účtu
správy podstaty vedeného v SLSP, a.s., IBAN: SK24 0900 0000 0051 2273 0979 kauciu vo výške
minimálne 20% ponúknutej ceny za predmet ponukového konania. V prípade, ak zo zavinenia zo strany
záujemcu nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, uhradená kaucia prepadá v prospech oddelenej podstaty
veriteľa Autoservis DANIŠEK, s.r.o.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke s nápisom
„Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 15 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
2.

Ponuka musí obsahovať:
-

identifikačné údaje záujemcu,

-

navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,

-

podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,

originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
prípadne jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu
občianskeho preukazu,
-

fotokópia dokladu o úhrade kaucie,

-

číslo účtu, na ktorý správca vráti kauciu zloženú záujemcom v prípade, že ponuka daného
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číslo účtu, na ktorý správca vráti kauciu zloženú záujemcom v prípade, že ponuka daného
záujemcu nebude v ponukovom konaní vyhodnotená oddeleným veriteľom ako primeraná
a odmietne ju.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie
ponúk.
Správca po otvorení obálok s ponukami spíše zápisnicu z otvárania obálok, ktorú odošle spolu so žiadosťou
o posúdenie primeranosti ponúk oddelenému veriteľovi Autoservis DANIŠEK, s.r.o.
V prípade, že oddelený veriteľ udelí súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, správca túto
skutočnosť úspešnému záujemcovi bezodkladne oznámi. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť
pred podpisom kúpnej zmluvy. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva. Predmet
predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. V prípade, ak zo zavinenia zo strany úspešného záujemcu
nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, uhradená kaucia prepadá v prospech oddelenej podstaty veriteľa
Autoservis DANIŠEK, s.r.o.
Správca po vyhodnotení ponukového konania oddeleným veriteľom oznámi výsledky vyhodnotenia
jednotlivých ponúk prostredníctvom Obchodného vestníka a následne neúspešným záujemcom vráti
zaplatenú kauciu.
V prípade, že zabezpečený veriteľ vyhodnotí všetky ponuky ako neprimerané, správca odmietne všetky
ponuky a vyhodnotí ponukové kolo ako neúspešné, ktorú skutočnosť správca zverejní v Obchodnom
vestníku.
Podrobnosti o predmete predaja a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese: JUDr.
Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, telefón: 0903 524 443.
V Žiline dňa 18.04.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K008858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), IČO: 36 381 250, Okružná 3239, 900
01 Modra týmto na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko
s.r.o. zo dňa 03.03.2017 vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku, zapísaného v súpise
oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 06/2017 dňa 10.01.2017, v znení jeho zmeny,
zverejnenej v OV č. 14/2017 zo dňa 20.01.017 nasledovne:
Predmet predaja
Predmetom predaja je:
·
·

1. SÚBOR MOTOROVÝCH VOZIDIEL:
osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia Combi,
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EČV: ZA336EO
VIN: TMBJS21Z6B2042560
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 1)
súpisová hodnota majetku: 5.500,00 EUR,
·

osobné motorové vozidlo značky SEAT Altea,
EČV: ZA217FB
VIN: VSSZZZ5PZ8R061847
(zapísané v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 5)
súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR.
Celková súpisová hodnota súboru motorových vozidiel: 9.500,00 EUR.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania
I. V I. kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku kúpnej ceny;
odsúhlasenie najvyššej ponúknutej kúpnej ceny pri súbore motorových vozidiel podlieha súhlasu oddeleného
veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., oddelený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky vo verejnom ponukovom konaní.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: JUDr.
Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke s nápisom „Ponukové kolo
– NEOTVÁRAŤ“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
2. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu;
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
· podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
· originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, prípadne jeho
notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca bezodkladne informovať oddeleného veriteľa
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
V prípade, že oddelený veriteľ udelí súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý ponúkne za
predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu, správca túto skutočnosť úspešnému záujemcovi bezodkladne
oznámi. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
Následne bude s úspešným záujemcom bezodkladne uzatvorená kúpna zmluva. Predmet predaja bude
speňažovaný ako stojí a leží.
Podrobnosti o predmete predaja a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese: JUDr.
Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, telefón: 0903 524 443.
V Žiline 18.04.2017
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JUDr. Mária Cabadajová, správca

K008859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KNIŽNÉ CENTRUM, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmestská 51, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 577 644
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K23/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty č.1520 so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín,
správca úpadcu KNIŽNÉ CENTRUM, spol. s.r.o. so sídlom: Predmestská 51, 010 01 Žilina, IČO: 31 577 644
zvoláva v konkurznom konaní Sp.Zn.:4K/23/2012 schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 12.5.2017 o 10:00 hod.
v kancelárii správcu na ul. Radlinského 1718 v Dolnom Kubíne s jediným bodom programu: Doplňujúca voľba
členov veriteľského výboru.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K008860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Janigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2016/S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, ako správca úpadcu Jana Janigová, nar. 07.05.1965,
bytom Na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný Kubín – Veľký Bysterec, v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii týmto zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa:
01. júna 2017 (štvrtok) o 14:00 hod.
v sídle správcu: Sládkovičova 13 (2. poschodie), 010 01 Žilina
Predmetom prvej schôdze veriteľov bude:
1. Prezentácia veriteľov od 13.30 hod.
2. Otvorenie
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
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4. Voľba veriteľského výboru
5. Rozhodovanie o výmene správcu
6. Záver
Veriteľ je povinný pri prezentácii predložiť platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny originál výpisu z OR
alebo notársky osvedčenú kópiu výpisu z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky osvedčeným
plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Žiline dňa 18.04.2017
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K008861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Ďuráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 73/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 73/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Položka súpisu

druh

hodnota

podstata

7

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy 3/2017

189,64 €

všeobecná

Vo Zvolene 18.4.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K008862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 56/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 56/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu Ján Kochan, nar. 18.08.1974, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, Sp. zn. 4K 56/2016
S1577 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová
hodnota

Č. Popis

Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac december 2016 od zamestnávateľa ADIENT SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 4, 811 02
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Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac december 2016 od zamestnávateľa ADIENT SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 4, 811 02
376,02 €
Bratislava 1, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 05.01.2017

Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac január 2017 od zamestnávateľa ADIENT SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 4, 811 02
241,98 €
Bratislava 1, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 06.02.2017
Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac február 2017 od zamestnávateľa ADIENT SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 4, 811 02
6.
184,74 €
Bratislava 1, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 06.03.2017
Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac marec 2017 od zamestnávateľa ADIENT SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 4, 811 02
7.
243,63 €
Bratislava 1, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 06.04.2017
5.

V Rimavskej Sobote, dňa 18.4.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K008863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antolov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Plachtince 232, 991 24 Stredné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Peter Antolov, narodený 25.04.1990, bytom Stredné Plachtince
232, 991 24 Stredné Plachtince, týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1./ Hnuteľné veci (§ 38 d. vykonávacej vyhlášky)

por.
Popis hnuteľnej veci
č.

1.1.

výrobné
číslo

/

inventárne stav
opotrebovanosti

Osobné motorové vozidlo továrenskej značky VIN:
Škoda Felicia 795/SWH11/AEEM5BEK
TMBEHH653W0763285

neznámy

rok výroby /
nadobudnutia

1997

rok súpisová
hodnota

300,00 €

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Antolov – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
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3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny, spôsob jej uhradenia a splatnosť;
- dátum a podpis účastníka.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
5. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
6. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať v rámci vopred
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 18.04.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K008864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
Spis. značka súdneho spisu:

2K 93/2016

Spis. značka správcovského spisu:

2K 93/2016 S1812

Úpadca:

Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER

Miesto podnikania:

Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica

IČO:

10 832 521

Dátum a čas konania zasadnutia:

13.04.2017 o 10:55 hod.

Miesto konania schôdze:

penzión BOCA na ulici Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica

Správca:

KASATKIN Recovery, k.s.

Zapisovateľ:

Mgr. Lucia Daňová

Prítomní:
Predseda schôdze: KASATKIN Recovery, k. s., správca, JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., komplementár
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Zapisovateľ: Mgr. Lucia Daňová
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
·
·
·

JUDr. Peter Kočička, bytom Komenského 10D, Banská Bystrica, nar. 20.04.1961
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle,
IČO: 64 948 242
Tünde Bajová, trvale bytom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica

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

Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:55 hod. komplementár správcu KASATKIN Recovery, k. s ktorý
privítal prítomných členov veriteľského výboru, pričom správca zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, a to vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru v zmysle ust. § 38 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).
Správca poučil prítomných členov veriteľského výboru, že 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.
Správca zároveň skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní celkovo 3 členovia veriteľského
výboru s celkovým počtom hlasov 3.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Po otvorení zasadnutia veriteľského výboru pristúpil veriteľský výbor k voľbe predsedu veriteľského výboru, pričom
správca navrhol za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru JUDr. Peter Kočička, bytom
Komenského 10D, Banská Bystrica, nar. 20.04.1961.
Hlasovanie č. 1
Po hlasovaní členov veriteľského výboru správca konštatuje, že o zvolení vyššie uvedeného člena veriteľského
výboru za predsedu veriteľského výboru sa hlasovalo nasledovne:
·
·
·
·

celkovo hlasovali: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
za hlasovali: 2 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 2,
proti hlasovalo: 0 členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 0,
zdržalo sa hlasovania: 1 člen veriteľského výboru s počtom hlasov 1.

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor zvolil člena veriteľského výboru JUDr. Peter Kočička, bytom Komenského 10D, Banská
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Veriteľský výbor zvolil člena veriteľského výboru JUDr. Peter Kočička, bytom Komenského 10D, Banská
Bystrica, nar. 20.04.1961 za predsedu veriteľského výboru.
3. Rôzne
Následne členovia veriteľského výboru navrhli hlasovať o spôsobe vzájomnej komunikácie prostredníctvom
elektronických prostriedkov - emailov.
Hlasovanie č. 2
Po hlasovaní členov veriteľského výboru správca konštatuje, že o spôsobe vzájomnej komunikácie prostredníctvom
elektronických prostriedkov hlasovalo:
·
·
·
·

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

Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor rozhodol o spôsobe vzájomnej komunikácie medzi členmi veriteľského výboru
prostredníctvom elektronických prostriedkov - emailov.
Členovia veriteľského výboru na tento účel uviedli emailové adresy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
4. Záver
V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť na zasadnutí
veriteľského výboru. Zároveň informoval, že o priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica.
Zápisnica bude obsahovať zoznam prítomných členov veriteľského výboru – prezenčná listina, opis priebehu
zasadnutia veriteľského výboru a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom spolu s výsledkami hlasovania.
Zápisnicu vyhotoví a podpíše predseda veriteľského výboru. Odpis zápisnice predseda veriteľského výboru
najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru doručí súdu a správcovi. Správca zároveň
najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Zápisnica bude tvoriť súčasť správcovského spisu.
Zasadnutie schôdze veriteľov bolo ukončené o 11:00 hod.
JUDr. Peter Kočička
zastúpený Mgr. Martin Bubák
predseda veriteľského výboru

K008865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Andoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 959/57, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/86/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/86/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
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JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Andoková, trvale bytom B.
Němcovej 959/57, 990 01 Veľký Krtíš, nar. 20.12.1967, na základe uloženého záväzného pokynu príslušného
orgánu zo dňa 11.04.2017 vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci/súboru: motorové vozidlo zn. DAEWOO KLAN NUBIRA 1.6 DOHC MPI (r.v. 2004)
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Stav vozidla: opotrebované, pojazdné
Súpisová hodnota predávanej hnuteľnej veci všeobecnej podstaty úpadcu bola zverejnená v Obchodnom vestníku
č. OV 34/2016 dňa 19.02.2016. Súpisová hodnota veci je 1.200,- €

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj časti majetku úpadcu tvoreného vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Ponúkaná kúpna cena je limitovaná
hodnoty speňažovanej položky majetku.

minimálnou

sumou

predstavujúcou

100%

súpisovej

3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 1K/86/2015 – 1. kolo VPK – záväzná

ponuka – neotvárať“.

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom fyzická
osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
výšku ponúkanej kúpnej ceny, splatnú pri podpise zmluvy,
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je záujemcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
6. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá
bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
7. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
8. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk
oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
9. S víťazom VPK bude zmluva uzatvorená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti vo
VPK. Ponúknutá kúpna cena musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy, inak
sa bude verejné ponukové konanie považovať za zmarené zo strany víťaza VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo so súhlasom príslušného orgánu všetky predložené ponuky odmietnuť alebo
predmetné ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.

Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 828 233, +421 948 376 167,
prípadne e-mailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca úpadcu Anna Andoková

K008866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Barjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2K1/2017 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K1/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku: Iná majetková hodnota
Právny dôvod vzniku: Zražka z príjmu za 3/2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,-€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Haliči: 18.4.2017
Ing. Naďa Bôžiková - správca

K008867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dominik Frčka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 819/35, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1987
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2017 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Bc. Dominik Frčka, nar. 08.11.1987,
bytom P.O. Hviezdoslava 819/35, 990 01 Veľký Krtíš, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK8709000000005070443547, vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol:153; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
insolva, k.s., správca

K008868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kulišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2016 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Denisa Kulišiaková, nar. 26.02.1971, bytom Sitnianska č. 17, 974 11
Banská Bystrica, č. k. 2K/32/2016 oznamuje, že vrámci speňažovania majetku všeobecnej podstaty, súpisovej
položky číslo 1 – nehnuteľná vec ½ bytu LV č. 1728 – k. ú. Sásová, Banská Bystrica, Sitnianska č. 17, č. bytu 48
v podiele ½-ica, podiel na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach a na príslušenstve – ½ z podielu
6934/333336, podiel na pozemku p. č. C KN č. 3112/1, C KN č. 3112/2, C KN 3112/3 (zastavané plochy a nádvoria
v podiele ½ z podielu 6934/333336) bude uskutočnené prvé kolo dražby dražobníkom AUKTION plus, s. r. o.
nasledovne:
Dátum konania dražby:

24.05.2017

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto konania dražby:
Notársky úrad Banská Bystrica, JUDr. Barbora Behýlová, Kapitulská 1, 2. poschodie,
974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Opakovanie dražby:

prvá dražba

Stanovenie ceny: Znalecký posudok č. 37/2017, vyhotovil Ing. Štefan Pastierovič, dňa 10.04.2017, všeobecná
cena odhadu 31.000,00 EUR
Najnižšie podanie:

31.000,00 EUR

Minimálne prihodenie:

300,00 EUR

Výška dražobnej zábezpeky: 8.000,00 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK70 0200 0000 0036 7653 2457, SWIFT:
SUBASKBX, vedený vo VÚB, a. s., VS: 132017
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby;
3. Banková záruka;
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Obhliadka predmetu dražby/dátum a čas: Obhliadka 1: 09.05.2017 o 10:00 hod., Obhliadka 2: 19.05.2017 o
10:00 hod.
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na
tel. č.: 0917 691 654, Po – Pi 8:00 – 15:00 hod. Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet
dražby.
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

K008869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrian Košta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2016/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Správca JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Kancelária: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, S1279

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/76/2016

Značka spisu správcu:

ZÁPISNICA Z KONANIA PRVEJ SCHÔDZE KONKURZNÝCH VERITEĽOV ÚPADCU
Adrian Košta
nar.: 20.04.1974
bytom: Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica

predseda schôdze a zapisovateľ: JUDr. Andrea Balážiková, PhD. správca

prítomní a zúčastnení veritelia:
Nikto

Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rozhodnutie o potvrdení resp. výmene správcu
5. Voľba zástupcu veriteľov

Opis priebehu prvej schôdze veriteľov podľa jednotlivých bodov programu:
K bodu 2 Otvorenie schôdze:
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov. Bolo zistené, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom konania prvej
schôdze konkurzných veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania schôdze bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 15/2017 zo dňa
23.01.2017.
Predseda schôdze konštatuje, že prvá schôdza veriteľov nie je podľa ust. § 35 ZKR uznášaniaschopná, nakoľko sa schôdze veriteľov
nezúčastnil žiadny z veriteľov, ktorí si pohľadávku do konkurzného konania prihlásili a ktorí sú oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať.
V zmysle ust. § 39 ZKR ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášania schopná vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru súd.
Záver:
Predseda schôdze ukončil schôdzu veriteľov o 10.20 hod.
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.

V Banskej Bystrici, dňa 18.04.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Meno a priezvisko osoby, ktorá zápisnicu vyhotovila: JUDr. Andrea Balážiková, PhD. správca

K008870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská
Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F, miesto podnikania:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava, IČO: 46 224 351, sp. zn. 1K/50/2014 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
zapísala pohľadávku veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO: 00 215 759, v celkovej sume 210,00 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

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

K008871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 6/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 6/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2K 6/2016 zo dňa 22.03.2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 60/2016 dňa 30.03.2016, bol vyhlásený malý konkurz na majetok dlžníka: Ján Martinovič, nar.
02.07.1975, bytom Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej v texte aj ako „úpadca“), a zároveň ustanovená
do funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, SR.
Správca dňa vyhotovil Súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 121/2016 dňa
23.06.2016. Aktualizovaný vyššie uvedený Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 32/2017 dňa
15.02.2017 a v OV č. 73/2017 dňa 13.04.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe ust. § 96 ods. 2 ZKR, správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zverejnil
oznámenie o zostavení zoznamu a zámer zostaviť rozvrh v OV č. 32/2017 dňa 15.02.2017, voči ktorému neboli
podané žiadne námietky.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 96 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „ZKR“), Vám ako
príslušnému orgánu – súdu - v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ust. § 39 ZKR,
predkladám
NÁVRH
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
A)

Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku patriaceho do Všeobecnej podstaty úpadcu:

Predmetom speňažovania majetku všeobecnej podstaty úpadcu bol:
POHĽADÁVKY
·
·
·
·
·

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte v sume vo výške 0,04 €,
výťažok zo speňaženia majetku - preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
poskytnutí úpadcom v sume vo výške 663,88 €,
výťažok zo speňaženia majetku – peňažná pohľadávka úpadcu – vo výške 1.700,- €,
výťažok zo speňaženia majetku – mzda úpadcu – vo výške 3.494,- €
výťažok zo speňaženia majetku – platba exekútorovi po vyhlásení KK – vo výške 45,- €

Celková suma výťažku zo speňaženia súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty, predstavuje sumu vo výške
5.902,92 €.

B)

Pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkovú sumu vo výške 1.118,22 €, z toho neuspokojené
pohľadávky proti všeobecnej podstate sú vo výške 343,64 € a uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate
predstavujú sumu vo výške 774,58 €.

C)

Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov.

Rozdiel celkového výťažku, získaného speňažením súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty
a pohľadávok proti všeobecnej podstate, tzn. 5.902,92 € - 1.118,22 € = 4.784,70 €.
Suma určená na uspokojenie z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po
odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje 4.784,70 €.
Predkonkurzní veritelia úpadcu:
1. EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 35 724 803, uznaný predkonkurzný
nárok v sume vo výške 12.994,77 €,
2. Poláček Peter JUDr., Mládežnícka 45, Banská Bystrica, uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške
9.280,13 €,
3. Slovenská republika - Krajský súd v Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 75,
uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 496,23 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku

Správca konkurznej podstaty navrhuje rozdeliť čistý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty, vo
výške 4.784,70 €, pomerne, medzi predkonkurzných veriteľov, keďže nie je možné uspokojiť všetky
nezabezpečené predkonkurzné pohľadávky v celom rozsahu a to nasledovne
Por.
č.
1
2
3

Označenie veriteľa

Suma
určená
uspokojenie
12.994,77 € 0,2101213246773436 2.730,48 €
9.280,13 € 0,2101213246773436 1.949,95 €
Pohľadávka Koeficient

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Poláček Peter JUDr.
Slovenská republika - Krajský súd
496,23 €
v Bratislava

0,2101213246773436 104,27 €

na Percentuálne
4.784,70 €.
57,07 %
40,75 %

zo

sumy

2,18 %

V zmysle ust. § 101 ZKR správca predkladá Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov z majetku úpadcu: Ján Martinovič, nar. 02.07.1975, bytom Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota,
súdu ako orgánu vykonávajúceho pôsobnosť zástupcu veriteľov podľa ust. § 39 ZKR, a určuje na
schválenie konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku, v súlade s ust. § 101 ZKR.
Súčasne OS v BB žiadam o oznámenie čísla účtu spolu s variabilným symbolom, na ktorý Vám má byť
uhradený súdny poplatok za konkurzné konanie.

Mgr. Natália Miľanová
ustanovená do funkcie správcu
úpadcu Ján Martinovič

K008872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 066
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze - oprava termínu
KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka - BBK
AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 095 066 v zmysle
ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 10.05.2017 (streda) o 11:00 hod., ktorá sa
uskutoční v miestnosti Banketka II. na 2. poschodí v penzióne BOCA, Banská Bystrica na ulici Dolná 52, 974 01
Banská Bystrica.
Predmetom schvaľovacej schôdze bude:
1. Otvorenie
2. Rozprava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Účastníci plánu sa musia pri prezentácii
preukázať dokladom totožnosti, ich štatutárni zástupcovia sa preukazujú dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra prípadne iného príslušného registra, resp. splnomocnení zástupcovia dokladom totožnosti,
písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu a výpisom z Obchodného registra,
prípadne iného príslušného registra.
V zmysle ust. § 146 ods. 4 ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom
písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne
osvedčená. V zmysle ust. § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň
jeden veriteľ oprávnený hlasovať. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo
hlasovať nemajú účastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto
pohľadávok, ako aj účastníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok
popretých čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti. V zmysle ust. § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi
možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 04.04.2017 prijal uznesenie, ktorým veriteľský výbor záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu, predložený veriteľskému výboru predkladateľom plánu dňa 20.03.2017, schválil a
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali. Zároveň veriteľský
výbor požiadal správcu dňa 10.04.2017 o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa ust. § 146 ods. 1 ZKR.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase 09:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00. Zároveň si
správca dovoľuje účastníkov plánu požiadať, aby si termín oboznámenia sa s plánom vopred dohodli písomne na
vyššie uvedenej adrese, príp. telefonicky na č.: 0903 600 007 alebo e-mailom na: recovery@kasatkin.sk.
Týmto dochádza k úprave oznámenia správcu o zvolaní schvaľovacej schôdze, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 74/2017 dňa 18.04.2017 (oprava dátumu konania schôdze).
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K008873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO spol. s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 389 / 19, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K 47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 47/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu LAMO, spol. s r.o. “v likvidácii“ so sídlom Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO: 31 639 836,
v zmysle ustanovenia §28, ods. 3 ZKR oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 1K/47/2015, že
dňa 14.12.2015, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa OSIVO a. s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, IČO:
31 562 965. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávok je 15 914,46 €.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BENE Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 830 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2017 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ján Bodnár, reštrukturalizačný správca dlžníka BENE Pharma s.r.o., so sídlom: Jazdecká 1/A, 080 01
Prešov, IČO: 36 830 208, reštrukturalizačné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2R/1/2017, v
súlade s ustanovením § 126 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov na deň 06.06.2017 (utorok) o 13:30 hod., ktorá sa
uskutoční na Exnárovej ulici č. 36 v Prešove. Prezentácia veriteľov začne o 13:00 hod.

Predmet rokovania schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver

V Košiciach, dňa 18.04.2017
JUDr. Ján Bodnár, správca

K008875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty úpadcu Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava, číslo konania: 1K/55/2015 pre zabezpečeného
veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004
Uznesením sp. zn. 1K/55/2015-41 zo dňa 14.09.2015 Okresný súd Prešov (ďalej len „okresný súd“) v právnej
veci navrhovateľa - dlžníka Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 ŠuňavaVyšná Šuňava, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Za správcu podstaty ustanovil JUDr. Jana
Čepčeková, so sídlom kancelárie na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Okresný súd predmetným
uznesením uznal konkurz za malý, správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty pre
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uznesením uznal konkurz za malý, správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty pre
zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004 v predmetnom
konkurznom konaní.
Správca zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty a oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku č.49/2017 a to dňa 10.03.2017. Proti zostavenému zoznamu
pohľadávok proti podstate nebola uplatnená žiadna námietka.
I.
Všeobecná časť
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 ZKR konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 180/2015
dňa 21.09.2015.
Správca v Obchodnom vestníku č. 184/2015 zo dňa 25.09.2015 zverejnil výzvu na prihlásenie pohľadávky
zahraničným veriteľom, oznam o nahliadaní do správcovského spisu.
Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov v zmysle § 34 ods. 1 ZKR bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 212/2015
dňa 04.11.2015.
Správca v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu veriteľov na deň 23.12.2015 o 10.00 hod. v sídle správcu na
ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov úpadcu Prvá
stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004.
V zákonom stanovenej lehote boli správcovi na adresu jeho kancelárie doručené prihlášky troch nezabezpečených
konkurzných veriteľov a jedného zabezpečeného konkurzného veriteľa. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená jedna prihláška konkurzného veriteľa.
V intenciách § 32 ods. 1 ZKR správca každú prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou preskúmal
a porovnal so zoznamom záväzkov úpadcu, prihliadal na vyjadrenia úpadcu k prihláseným pohľadávkam. Zistenie
a popretie prihlásených pohľadávok bezodkladne zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne:
·

číslo pohľadávky 1
veriteľ PARTNERS GROUP SK s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 750 701
prihlásená suma 2.192,46 EUR, zistená suma 2.192,46 EUR

·

číslo pohľadávky 2
veriteľ Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618
prihlásená suma 17,64 EUR, zistená suma 17,64 EUR

·

číslo pohľadávky 3
veriteľ Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618
prihlásená suma 64,03 EUR, zistená suma 64,03 EUR

·

číslo pohľadávky 4
veriteľ Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618
prihlásená suma 34,35 EUR, zistená suma 34,35 EUR

·

číslo pohľadávky 5
veriteľ Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásená suma 51,02 EUR, zistená suma 51,02 EUR
·

číslo pohľadávky 6
veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
prihlásená suma 35.333,15 EUR, zistená suma 35.333,15 EUR

·

číslo pohľadávky 7
veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
prihlásená suma 1.039,76 EUR, zistená suma 1.039,76 EUR

·

číslo pohľadávky 8 – po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľ Mária Vencelová, Záhradná 210, 059 39 Šuňava
prihlásená suma 1.400,- EUR, zistená suma 1.400,- EUR

Prihlásené a zistené pohľadávky piatich veriteľov úpadcu predstavujú celkovú hodnotu 40.132,41 EUR.
Správca v súlade s ust. § 73 a nasl. ZoKR spísal zistený majetok do oddelenej a všeobecnej podstaty.
Do konania prvej schôdze veriteľov bolo zapísaných do všeobecnej podstaty 61 súpisových zložiek majetku
v celkovej súpisovej hodnote 81,24 EUR. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
219/2015 dňa 13.11.2015 pod č. K024745.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 14/2016 dňa 22.01.2016 pod
podacím číslom K001350, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
28/2016 dňa 11.02.2016 pod podacím číslom K002938, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 92/2016 dňa 13.05.2016 pod podacím číslom K011235, doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 137/2016 dňa 18.07.2016 pod podacím číslom K016677,
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 137/2016 dňa 18.07.2016 pod
podacím číslom K016699, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
238/2016 dňa 13.12.2016 pod podacím číslom K028166, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 35/2017 dňa 20.02.2017 pod podacím číslom K003764.
Do súpisu oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2015 dňa 13.11.2015 pod č.
K024743 správca zapísal nehnuteľný majetok –
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Poprad, Obec:
Šuňava, Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 131, parcela registra C, parc. č. 211/1 o výmere
390 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 8 580,- Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015 ,
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Poprad, Obec:
Šuňava, Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 131, parcela registra C, parc. č. 211/2 o výmere
117 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 388,44 Eur. Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015,
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Poprad, Obec:
Šuňava, Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 131, parcela registra C, parc. č. 211/3 o výmere 61
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 202,52 Eur. Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu dosúpisu majetku: 10.11.2015,
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Poprad, Obec:
Šuňava, Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 131, parcela registra C, parc. č. 211/4 o výmere 67
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Šuňava, Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 131, parcela registra C, parc. č. 211/4 o výmere 67
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 222,44 Eur. Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015,
Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Druh pozemku: rodinný dom, Okres: Poprad, Obec: Šuňava, Katastrálne
územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 131, parcela registra C, súpisné č. 312 na parcele č. 211/2,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,Súpisová hodnota majetku: 50 000 ,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015,
Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Druh pozemku: hospodárska budova, Okres: Poprad, Obec: Šuňava,
Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 131, parcela registra C, na parcele č. 211/3, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku:
15 000,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015,
Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Druh pozemku: hospodárska budova, Okres: Poprad, Obec: Šuňava,
Katastrálne územie: Vyšná Šuňava, Štát: SR, Číslo LV: 131, parcela registra C, na parcele č. 211/4, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 10 000 ,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo
úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 10.11.2015.
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2016 dňa 03.02.2016 pod
podacím číslom K002284 Typ súpisovej zložky majetku: pozemok, Druh pozemku: záhrada, Okres: Poprad, Obec: Vyšná Šuňava, Kat.
územie Vyšná Šuňava, Štát: SR, č. LV 1935, Parcela registra E, na parc. č. 212, o výmere 553 m2, Súpisová
hodnota: 8.848,- Eur, Majetok vo vlastníctve tretej osoby - vlastník: Mária Sedláková, rod. Omastovej, nar.
10.05.1945, Poľnohospodárska 312/1, 059 39 Šuňava, SR, Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1.
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2017 dňa 16.01.2017 pod
podacím číslom K000916 o prepadnutú dražobnú zábezpeku z druhej opakovanej dobrovoľnej dražby v prospech
oddelenej konkurznej podstaty veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:
31335004 vo výške 3.300,- Eur na účet úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty.
Správca nezistil žiaden iný majetok, ktorý sa týka oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004, ktorý by slúžil na uspokojenie zabezpečeného
veriteľa.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Správca neeviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok
podliehajúci do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa člení na všeobecnú a oddelenú podstatu.
Celková súpisová hodnota majetku zaradeného do oddelenej podstaty činí 81 541,40 EUR.
II.
Speňažovanie majetku oddelenej podstaty
Správca nemusel u úpadcu pristúpiť v zmysle § 53 ods. 1 ZKR k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva.
Správca dňa 05.05.2016 požiadal príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie súboru majetku
oddelenej podstaty pre prvé, druhé a tretie kolo dražby.
Správca vykonal speňažovanie majetku v súlade so záväzným pokynom zo dňa 09.05.2016 pre prvé a druhé kolo
dražby, poverením dražobníka: obchodnú spoločnosť Platiť sa oplatí s.r.o., IČO: 45 684 618, so sídlom Košická 56,
821 08 Bratislava.
Správca dňa 14.09.2016 požiadal príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie súboru majetku
oddelenej podstaty pre tretie a štvrté kolo dražby.
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Dňa 27.09.2016 bol správcovi udelený záväzný pokyn pre tretie kolo dražby.
Správca dňa 30.12.2016 požiadal príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie súboru majetku
oddelenej podstaty pre štvrté kolo dražby.
Dňa 04.01.2017 bol správcovi udelený záväzný pokyn pre štvrté kolo dražby.
Cena dosiahnutá vydražením pre tretiu opakovanú dobrovoľnú dražbu predstavuje sumu 27 500,- Eur.
III.
Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty správca zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 49/2017 dňa 10.03.2017 s poučením, že veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a
každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti oddelenej 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.
V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti podstate. V ďalšom je potrebné
spomenúť, že uvádzaná suma pohľadávok proti podstate v návrhu konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty
zahŕňa aj budúce predpokladané nevyhnutné náklady spojené so správou majetku do predpokladaného ukončenia
konkurzu súvisiacich s administratívou konkurzu, súdneho poplatku z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, archiváciou dokumentov a náhradu nákladov za vedenie kancelárie.
IV.
Rozvrhová časť
Konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu 30 800,- EUR.
1.Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do oddelenej podstaty úpadcu:
výťažok z tretej opakovanej dobrovoľnej dražby v sume 27 500,- Eur
prepadnutá dražobná zábezpeka z druhej opakovanej dobrovoľnej dražby v sume 3 300,- Eur
2. Pohľadávky proti oddelenej podstate sú tvorené:
- odmenou správcu, a to:
- paušálnou odmenou správcu do konania 1. schôdze veriteľov úpadcu na základe rozhodnutia
v sume 663,88 EUR

okresného súdu

- odmenou z výťažku z predaja súboru majetku v sume 3 850,- EUR, vypočítanou nasledovne:
podľa § 22 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (predaj súboru majetku vo výške 27 500,- EUR)
- odmenou zo zabezpečenia inej majetkovej hodnoty v sume 429,-EUR, vypočítanou nasledovne:
podľa § 20 ods. 1 písm. d vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (zabezpečenie spolu vo výške 3 300,- EUR)
- ďalšími nákladmi konkurzu vzniknutými v jeho priebehu v sume celkom 6 144,48 EUR, a to:
- poštovné v sume 75,- EUR
- bankové poplatky ČSOB, a.s. v sume 81,- EUR
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- náklady na kancelárske potreby v sume 41,17 EUR
- vypracovanie znaleckého posudku v sume 990,- EUR
- notárske poplatky za overenie a osvedčenie listín v sume 63,31 EUR
- úkony súvisiace s dražbou nehnuteľnosti v sume 2 658,50 EUR
- cestovné a parkovné v sume 1 529,90 EUR
- uverejnenie inzerátu v sume 174,- EUR
- úhrady faktúr za súčinnosť v sume 30,- EUR
- súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 61,60 EUR
- archivácia dokumentov v sume 300,- EUR
- náhrada nákladov za vedenie kancelárie v sume 90,- EUR
- predpokladané náklady súvisiace s ukončením konkurzu 50,- EUR (bankové poplatky,
poštovné)
Celková suma čistého výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty po odpočítaní pohľadávok proti podstate
a odmeny správcu na uspokojenie zabezpečeného veriteľa je 19 712,64 EUR.
V neuspokojenej časti Zabezpečeného veriteľa t.j. vo výške 15 620,51 EUR, bude zabezpečený veriteľ
uspokojovaný z konečného rozvrhu všeobecnej podstaty.
Zo získanej sumy výťažku bude uspokojený zabezpečený veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30,
Bratislava, IČO: 31 335 004, ktorý si svoju zabezpečenú pohľadávku prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby
proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku zabezpečenému veriteľovi bolo rozhodujúce zistenie
pohľadávok správcom.
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa obsahuje aj prehľad pomeru uspokojenia
veriteľa podľa hodnoty jeho zistenej pohľadávky.

Zabezpečený veriteľ

Rozvrh
Suma prihlásených nezabezpečených Suma uznaných nezabezpečených
Uspokojenie
%
uspokojenia
pohľadávok
pohľadávok
zabezpečeného
veriteľa
v€
v€
veriteľa
v€

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,
Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 35 333,15
31 335 004

35 333,15

55,79078 %

19 712,64

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 7 zákona znáša každý veriteľ prihlásenej pohľadávky náklady uspokojenia sám. Z
tohto dôvodu bude veriteľovi poukázaná suma znížená o náklady na vykonanú úhradu.
V súlade s § 96 ods. 5 týmto správca predkladá zabezpečenému veriteľovi Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská
30, Bratislava, IČO: 31 335 004, ako príslušnému orgánu, návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty a
súčasne mu určuje 15-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
návrhu rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
JUDr. Jana Čepčeková, správca
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K008876
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

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
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, pohľadávky - súpisové
zložky majetku č. 305 - č.308, č. 310, č.311, č. 313, č. 315 - č.317(súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č.
38/2015 dňa 25.02.2015 pod č. K004398) 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.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZoKR):
V zmysle § 96 ods.3 a 4 ZoKR 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. 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.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K008877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabušice 0, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

JUDr. Matúš Čepček, správca, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
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zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1701

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov v konkurze úpadcu

Peter Antaš, nar. 16.02.1977, tr. bytom obec Hrabušice
(ďalej len „Úpadca“)
V Humennom, dňa 13.04.2017 so začiatkom o 10.30 hod.
Miesto konania: kancelária správcu JUDr. Jana Čepčeková, správca, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01
Humenné
Spisová značka: 31K/51/2016
Zn. správcovského spisu: 31K/51/2016S1701
Prítomní na zasadnutí zástupcu veriteľov:
1.

zvolávateľ – JUDr. Matúš Čepček, správca

2.
zástupca veriteľov – Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok,
35923130

Program:

IČO:

1.Otvorenie zasadnutia
2. Predloženie správy o doterajšej činnosti správcu
3. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otvorené o 10.30 hod. Správca JUDr. Matúš Čepček v súlade s § 38 ods. 1 ZKR otvoril 1. zasadnutie so
zástupcom veriteľov. Správca skonštatoval, že zástupca veriteľov bol zákonným spôsobom oboznámený
s dátumom, časom, miestom konania a programom zasadnutia.
2. Predloženie správy o doterajšej činnosti správcu
V zmysle ako bola prednesená na 1. schôdzi konkurzných veriteľov.
Uznesenie č. 1
Zástupca veriteľov berie na vedomie správcom podanú správu o činnosti správcu.
3. Záver
Prítomný zástupca veriteľov požiadal správcu, aby z dôvodu hospodárnosti konkurzného konania zasielal všetku
písomnú korešpondenciu prostredníctvom emailovej adresy, ktorú ma správca k dispozícii.
Zasadnutie so zástupcom veriteľov bolo ukončené o 10.50 hod.
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JUDr. Matúš Čepček, správca

K008878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 28K/56/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 8
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
marec 2017.
Súpisová hodnota: 312,55 €

Súpisová zložka majetku č. 9
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodku v mesiaci
apríl 2017.
Súpisová hodnota: 77,83 €

JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K008879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenyáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 26, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Jozef Vaško, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Remenyáková, nar. 01.07.1962, bytom Milhosť
26, 044 58 Milhosť, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 21.03.2017, č.k. 31K/28/2016-157,
týmto o z n a m u j e , že podateľňa kancelárie na ulici Szakkayho 1 v Košiciach je verejne prístupná na
doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v čase od 08.00 hod. do
14.00 hod. v pracovných dňoch, prípadne telefonicky na tel.čísle 0905 610 600.
JUDr. Jozef Vaško
správca

K008880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terneny Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 3180/15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2016 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka:
Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za marec 2017 vo výške: 72,62 €.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K008881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUPEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68/251, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 572 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/20/2014 S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/20/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Pihorňa, správca úpadcu JUPEX s.r.o., v konkurze, so sídlom Popradská 68/251, 040 11 Košice, IČO:
36 572 683, týmto oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky a to:

Pohľadávku prihlásenú veriteľom Hilti Slovakia spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344
445 vo výške 5.474,80 EUR, právny dôvod Rozsudok Okresného súdu Košice – okolie zo dňa 13.09.2016 pod sp.
zn. 10Cb/127/2013, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

V Košiciach, dňa 18.04.2017
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Mgr. Peter Pihorňa, správca

K008882
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca Viktor Zuštjak, narodený 31.01.1964, bytom: Seňa 598, 044 58 Seňa
v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledujúcej pohľadávky:
Peňažná pohľadávka:
a. Právny dôvod vzniku: dohoda o urovnaní zo dňa 20.11.2004
b. Dlžník: Irena Loššinská, nar.: 27.02.1958, bytom: Za priekopou 19, 040 16 Košice
c. Celková suma a mena: pravdepodobná hodnota 22.049,54 € podľa zoznamu majetku predloženého
dlžníkom
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota pohľadávky je 22.049,54 €. V prvom kole sa pohľadávka speňažuje za najvyššiu
ponúkanú kúpnu cenu.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz Viktor Zuštjak – neotvárať“ v lehote 10 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu. 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. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra 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 a doklad
o zaplatení kúpnej ceny.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu úpadcu SK34
0200 0000 0036 8030 1555, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu
najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie celej kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo
správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii správcu.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok. Správca
bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj
majetku schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy zástupca veriteľov. V prípade, ak záujemca neuzatvorí
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majetku schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy zástupca veriteľov. V prípade, ak záujemca neuzatvorí
kúpnu zmluvu, prepadne uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša
v plnej výške kupujúci.
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca

K008883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 079 403
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2014 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2014
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisových zložiek majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice

Katastrálne územie

Číslo LV Druh majetku Súp. č. Reg. Parc. č. Výmera v m2 Druh pozemku Spol. podiel

Výmera podielu Súpisová hodnota
v m2
v EUR

Moldava nad Bodvou 3608

Stavba
dom

719

1268

bez pozemku 3/4

36 000,00

Moldava nad Bodvou 3609

Stavba
budova

235

655

bez pozemku 1/1

25 000,00

Moldava nad Bodvou 3609

Stavba
dom

361

471

bez pozemku 1/1

35 000,00

Súpisová hodnota majetku v € celkom:

96 000,00

JUDr. Oľga Kmeťová, správca

K008884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 079 403
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2014 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., novoustanovený správca úpadcu Zel-Ko international, spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12
Košice, IČO: 17 079 403, oznamuje, že dňa 04.09.2015 (t. j. po základnej prihlasovacej lehote) bola odvolanému
správcovi JUDr. Vladimírovi Lisákovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky od:
Veriteľ:
HELVÉCIA PROTEIN TRADE Kft.
Kandó Kálman ut. 2, 5520 Szeghalom, Maďarská republika
IČO: 04-09-006246
Prihlásená pohľadávka: 303 863,00 EUR
Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje
oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K008885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIFTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 117, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/36/2015 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26k/36/ 2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Juraj Gavalčin, úpadcu LIFTEX s.r.o., so sídlom Južná trieda 117, 040 01
Košice, IČO: 36 192 970, týmto v zmysle ust. §28 ods.3 zák. č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku voči úpadcovi
v celkovej výške 1840,82 EUR, veriteľ : INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, so sídlom :
T.J. Moussona, č. 2502/2 , 070 01 Michalovce.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca
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